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Abstract 

The aim of our study was to investigate how young people’s situation in society is 

affected by unemployment and to explore whether young people are affected 

psychologically by being unemployed, and if so, how. To investigate this, we used 

quantitative methodology and conducted a survey of 50 young people in two different 

employment agencies. The results showed that adolescents are partially a part of the 

precariat social class and that a large portion of the surveyed young people are 

psychologically affected by being unemployed in a negative way. 
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1.1 Problemformulering 

Ungdomsarbetslöshet är ett ämne som har varit medialt uppmärksammat under olika perioder, 

framförallt i samband med finanskriser, som exempelvis 90-talskrisen och den finanskris som vi 

nyligen har haft (Engdahl & Forslund, 2016). Sedan finanskrisen har ungdomsarbetslösheten 

varit ett stort problem, med en ungdomsarbetslöshet mellan 20-25 procent enligt OECD 

(Engdahl & Forslund, 2016). Historiskt sett har ungdomsarbetslösheten legat på betydligt lägre 

siffror. Mellan åren 1963-1970 var ungdomsarbetslösheten lägre än fem procent. Ända fram till 

början av 1990-talet var ungdomsarbetslösheten relativt låg, och nådde bara upp till tio procent 

en gång (Engdahl & Forslund, 2016). När 90-talskrisen bröt ut ändrades detta drastiskt, och 

sedan den krisen har ungdomsarbetslösheten aldrig befunnit sig under tio procent (Engdahl & 

Forslund, 2016). Det finns också skillnader i olika åldersgrupper bland ungdomar. 

Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar i åldrarna 15-19 jämfört med ungdomar i 

åldrarna 20-24. Exempelvis låg arbetslösheten bland 15-19 åringar på 37 procent, medan den för 

åldrarna 20-24 år låg på 18 procent (Engdahl & Forslund, 2016). Det fortsatta problemet med 

ungdomsarbetlösheten är att det är svårt för de som är arbetslösa i ung ålder att ta sig ur sin 

situation. Detta till stor del på grund av bristen på utbildning och erfarenhet (Engdahl & 

Forslund, 2016).  

Trots att ungdomsarbetslösheten har minskat i takt med att finanskrisen har avtagit så låg den i 

slutet av 2015 på femton procent, vilket är mer än dubbelt så högt som arbetslösheten bland hela 

befolkningen (SCB, 2016). Denna höga ungdomsarbetslöshet bidrar till stora problem för 

ungdomarna, inte bara idag utan även i framtiden. Att vara arbetslös under en längre period kan 

bidra till psykisk ohälsa (SCB, 2009). Undersökningen visar att ungefär 40 % av arbetslösa i 

åldrarna 24-29 inte mår bra, medan ungefär 23 % av arbetslösa i åldrarna 20-24 inte mår bra 

(SCB, 2009). Psykisk ohälsa kan ha flera negativa effekter på ungdomar. Exempelvis kan det 

leda till minskade sociala kontakter och mindre socialt deltagande (SCB, 2009). Det kan även 

leda till ökad alkoholkonsumtion, på grund av bland annat mer fritid och tristess 

(Försäkringskassan, 2014). Dock leder ungdomsarbetslösheten inte bara till problem. Många 

ungdomar väljer att utbilda sig när det finns brist på arbete, vilket leder till en mer utbildad 

befolkning. En orsak till den höga ungdomsarbetslösheten kan bottna i att det helt enkelt finns 

färre arbetstillfällen i dag än vad det fanns tidigare (Finanspolitiska rådet, 2016). Automatisering 
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och övergången från industrisamhället till tjänstemannasamhället kan bland annat antas vara 

anledningar till detta. 

Den psykiska påverkan som arbetslöshet har på ungdomar samt problemen med att permanent 

minska ungdomsarbetslösheten har fått oss att fundera på hur arbetslösa ungdomar själva ser på 

sina möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Hur ser de arbetslösa ungdomarna själva på 

sina möjligheter? Varför har ungdomar större problem med arbetslöshet än befolkningen i 

allmänhet? Vi anser att det finns ett behov av att få höra ungdomarnas egna åsikter om sin 

situation på arbetsmarknaden, då det bör vara ungdomarna som är i en arbetslös situation som 

bäst kan förmedla känslan av att vara just arbetslös ungdom (Härenstam & Wiklund, 1999). I vår 

studie kommer vi att använda oss av två olika begrepp, nämligen prekariat, och identitet.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen för ungdomsarbetslöshet genom att fördjupa 

oss i ungdomars egna upplevelser av sin situation som arbetslös på arbetsmarknaden samt att 

undersöka hur ungdomars situation i samhället påverkas av arbetslöshet. 

1.3 Frågeställningar 

 Upplever ungdomar att deras välmående påverkas av att vara arbetslösa, och i så fall hur? 

 Uppfyller ungdomar på arbetsförmedlingen kriterierna för att tillhöra prekariatet, och i så 

fall vilka? 

 Vilka möjliga likheter och skillnader finns det mellan ungdomars upplevelse av sin 

situation beroende på ålder, kön och utbildning? 

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskning vi har valt att använda oss av i vår studie. 

Med hjälp av den tidigare forskning vi har valt ut kommer vi kunna göra djupare analyser av 

vårat insamlade material, och därigenom få en större bredd och djup i vår studie. Exempelvis 

kommer vi kunna göra jämförelser mellan den tidigare forskning som vi presenterar i detta 

avsnitt och det resultat vi insamlat via vår enkätstudie. Den tidigare forskning som vi valt att 
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använda i denna studie undersöker samma eller liknande frågor som vi gör, exemelvis 

arbetslöshet bland ungdomar samt arbetslöshet i allmänhet och psykisk ohälsa och dess påverkan 

på ungdomar. Vi tror att vår studie kan bidrar till dessa forskningsområden med en annan vinkel 

på arbetslöshetens psykiska påverkan på ungdomar samt problemen med att människor är 

arbetslösa i en ung ålder, med ungdomarnas egna upplevelser i fokus. 

1.4.1 Ungdomsarbetslöshetens psykiska påverkan  

Att vara långvarigt arbetslöshet i ung ålder påverkar människors mentala hälsa på ett negativt 

sett, enligt Strandh, Winefield, Nilsson och Hammarström (2014).  Erfarenhet av arbetslöshet i 

ungdomen har ett tydligt samband med försämrad mental hälsa, inte bara i tidig ålder utan också 

människor upp till 41 års ålder som har varit arbetslösa i tidig ålder har visat sig påverkats 

negativt (Strandh, Winefield, Nilsson & Hammarström, 2014). Den psykiska påverkan som 

ungdomsarbetslöshet har på individer senare i livet uppkommer inte endast om individen har 

varit arbetslös under en längre tid, utan den negativa psykiska påverkan ökar för varje månad en 

person är arbetslös i ung ålder (Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Däremot 

har också långtidsarbetslöshet en negativ psykisk påverkan. Exempelvis har långtidsarbetslöshet 

en större mental påverkan om den sker lägre ner i åldrarna, exempelvis har långtidsarbetslöshet 

mellan 21-30 år mer skadlig påverkan på den mentala hälsan jämfört med arbetslöshet efter 42 

års ålder (Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Sambandet mellan 

ungdomsarbetslöshet och långvariga psykiska problem gäller dock främst män, då studien inte  

hittade några sådana samband för kvinnor, utan den visade på att kvinnor efter 21 års ålder inte 

påverkas på samma sätt som män (Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Den 

större negativa påverkan långtidsarbetslöshet har i ung ålder kan bero på att ungdomen är en 

mycket känsligare period i livet (Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Då 

arbetslöshet i ung ålder har en sådan negativ psykisk påverkan diskuteras om inte 

ungdomsarbetlöshet behöver tas på större allvar, då den tid i livet som är svårast på 

arbetsmarknaden är just ungdomsåldrarna. En bidragande orsak till detta kan vara att länders 

folkhälsoplaner inte tar ungdomsarbetslösheten på tillräckligt stort allvar (Strandh, Winefield, 

Nilsson Hammarström, 2014). 
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Även Magnus Helgesson tar upp att arbetslöshet bland ungdomar påverkar individen mentalt, 

men också fysiskt (Helgesson, 2014). Det finns också ett problemet när det gäller kausalitet. Är 

det arbetslöshet som leder till psykiska problem eller är det tvärtom psykiska problem som ger 

problem på arbetsmarknaden (Helgesson, 2014)? Det kan dock konstateras att oavsett 

kausaliteten kvarstår det faktum att arbetslöshet är ett problem för individen och i slutändan även 

för samhället. Helgessons studie visade att arbetslöshet i ung ålder påverkar möjligheten att få ett 

arbete så långt som femton år framåt (Helgesson, 2014).  

 

En orsak till att ungdomar påverkas negativt psykiskt av att vara arbetslösa kan vara att de 

drabbas hårdare utav finanskriser än den allmänna arbetskraften (Tanveer Choudry, Marelli & 

Signorelli, 2012). Finanskriser slår hårdare mot ungdomar än mot den allmänna arbetskraften, 

genom att ungdomsarbetslösheten ökar betydligt mer än arbetskraften som helhet (Tanveer 

Choudry, Marelli & Signorelli, 2012). Särskilt unga kvinnor har mer frekvent påverkats negativt 

av finanskriserna. Det finns en fördröjd påverkan på arbetsmarknaden och 

ungdomsarbetslösheten av finanskriser, vilket innebär att de fulla effekterna av en finanskris inte 

märks av förrän efter ett antal år efter att krisen har påbörjats (Tanveer Choudry, Marelli & 

Signorelli, 2012). Höginkomstländer påverkas mer negativt av finanskriser än andra länder, 

genom att många av dessa länder har en ungdomsarbetslöshet som är mer än dubbelt så hög som 

arbetslösheten bland hela arbetskraften. Finanskriser har en tendens att påverka framförallt de 

svagaste grupperna i ett samhälle, och där ungdomar tenderar att bli särskilt utsatta (Tanveer 

Choudry, Marelli & Signorelli, 2012).  

 

 

1.4.2 Utbildning och arbetslöshet 
 

Utbildning har en stor betydelse vid inträdet på arbetsmarknaden. En studie av Acosta-

Ballesteros, del Pilar Osorno & Rodríguez-Rodríguez (2014) visar att personer med obligatorisk 

gymnasieutbildning och personer som endast har en grundskoleutbildning i högre grad blir av 

med sina första arbeten (Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno & Rodríguez-Rodríguez, 2014). 

Detsamma gäller personer med yrkesinriktade utbildningar som riktar sig mot socialt arbete, 

konst och utbildning med mera. Det som är intressant med detta är att det inte bara är nivån på 
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utbildningen som spelar roll, utan också vilket fält en person är utbildad i (Acosta-Ballesteros, 

del Pilar Osorno & Rodríguez-Rodríguez, 2014). Risken att bli arbetslös minskar också desto 

högre utbildning en person har. Så kallade överutbildade personer, alltså personer med en för hög 

utbildning för det arbete de har, byter yrke nästan lika frekvent som personer med 

grundskoleutbildning (Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno & Rodríguez-Rodríguez, 2014). 

Studien visade att personer med universitetsutbildning i högre grad lyckades behålla sina första 

arbeten och även få andra arbeten efter det. Under finanskrisen visade det sig att personer som 

hade universitetsutbildning i vissa specifika områden hade betydligt större chans till att få ett 

arbete, vilket ytterligare påpekar hur viktigt det är att välja rätt utbildning (Acosta-Ballesteros, 

del Pilar Osorno-del Rosal & Rodríguez-Rodríguez, 2014).  

De senaste årtionden har antalet högutbildade på arbetsmarknaden ökat markant, vilket medför 

problem för denna grupp som inte tidigare har funnits (Nunez & Livanos, 2009). Arbetslösheten 

bland denna grupp ökar snabbt och man bör inte längre ta en låg arbetslöshet bland denna grupp 

för givet (Nunez & Livanos, 2009). Deras studie visade precis som Ballasteros, del Pilar Osorno 

& Rodriguez-Rodriguez studie att yrkesområde har en betydelse för möjligheten att få ett arbete, 

även när det kommer till akademisk nivå på individens utbildning (Nunez & Livanos, 2009). Vi 

vill dock poängtera att dessa två studier är utförda i Spanien, som har en annan 

samhällsuppbyggnad än Sverige. 

 

1.5 Teori 

1.5.1 Prekariat 

Prekariat är ett begrepp som beskriver en ny samhällsklass som uppkom i samband med att 

nyliberalismen slog igenom under 1970-talet. Under 1970-talet lyckades flera ekonomers 

nyliberala idéer nå politiskt gehör, vilket ledde till att arbetsmarknaden blev mer ”flexibel”. 

Detta innebar att arbetsgivare fick det enklare att hålla nere löneutvecklingen och förmåner som 

arbetstagare tidigare haft (Standing, 2011). Detta har lett till att en ny samhällsklass har vuxit 

fram, som kallas prekariatet. Denna nya samhällsklass kan enklast definieras av att människor 

har låg anställningstrygghet, ett litet eller obefintligt inflytande över arbetssituationen och brist 

på statliga förmåner och möjlighet att försörja sig själva eller sina familjer (Standing, 2011). 

Samtliga grupper i samhället löper risk för att hamna i prekariatet, oavsett om det handlar om 
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kvinnor, ungdomar eller migranter (Standing, 2011). Ungdomar kan kallas kärnan i hela den 

prekariata samhällsklassen, då det framförallt är just ungdomar som riskerar att hamna i denna 

klass, på grund av bland annat deras utsatta situation på arbetsmarknaden (Standing, 2011). 

Tidigare under 1960–80-talen har ungdomar räknat med att otrygga anställningsvillkor till en 

början i deras arbetsliv, men med vetskapen att de inom en snar framtid får fasta anställningar. 

Detta gäller inte dagens ungdomar på samma sätt, då ungdomar idag ofta får leva med 

korttidsanställningar under längre tid. Exempelvis är provanställningarna betydligt längre idag än 

tidigare. Under provanställning har företag möjlighet att betala ut lägre löner och erbjuda sämre 

förmåner till de som är provanställda, vilket ytterligare bidrar till otrygghet för den anställde 

(Standing, 2011). Ungdomars löner har också sjunkit jämfört med äldres, vilket vidare bidragit 

till att ungdomar spenderar allt längre tid av sina liv i prekariatet (Standing, 2011). Standing tar i 

boken också upp sju kriterier som kan användas för att se om människor tillhör den prekariata 

samhällsklassen. Dessa är bland annat arbetsmarknadstrygghet, anställningstrygghet och 

inkomsttrygghet. 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av begreppet prekariat för att, genom de enkäter vi 

delar ut, undersöka om arbetslösa ungdomar själva beskriver sin vardag på samma sätt som den 

prekariata samhällsklassen beskrivs i teorin. För att svara på vår frågeställning om ungdomar på 

arbetsförmedlingen uppfyller kriterierna för att tillhöra den prekariata samhällsklassen använder 

vi oss av just begreppet prekariat för att få svar på detta. Genom att utgå ifrån vad Standing 

skriver i sin bok om prekariatet kommer vi att få en bild av om ungdomarna på 

arbetsförmedlingen tillhör den prekariata samhällsklassen eller inte. Begreppet prekariat hjälper 

oss också att svara på vår andra frågeställning om ungdomarna upplever att deras välmående 

påverkas av att vara arbetslösa. Om ungdomarna tillhör den prekariata samhällsklassen, som 

präglas av dåliga vilkor och löner, ser vi det som en indikation på att ungdomarnas välmående 

inte är bra. 

 

1.5.2 Identitet 

Zygmunt Bauman tar i sin bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1998) bland annat 

upp hur människors identitet bestäms utifrån deras arbete. Bauman pratar i boken om hur 

arbetsplatsen formar människors identitet genom bland annat arbetsetiken (Bauman, 1998). 
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Bauman definierar i boken arbetslösa som en del av ”underklassen”, personer som inte har en 

stabil inkomst och räknas som fattiga (Bauman, 1998). Bauman skriver att under 

industrisamhällets tid så var det bra för alla att förvandla fattiga till arbetare, då fler arbetare 

betydde högre vinster för företagen. I dagens konsumtionssamhälle finns inte samma behov av 

en stor arbetskraft, vilket leder till att fler blir arbetslösa (Bauman, 1998). I dagens samhälle ses 

arbetslöshet enligt Bauman som någonting fult, någonting som ses ner på av samhället. Bauman 

beskriver det som att vissa beteenden ses som normala, medan andra ses som avvikande. Han 

skriver att i dagens konsumtionssamhälle är normen att konsumera, att ha de senaste och mest 

eftertraktade sakerna. Om en person inte har ett arbete, och därmed inte har pengar till att 

konsumera, så bryter denne mot normen, vilket ses ned på (Bauman, 1998). I boken beskriver 

Bauman att människor påverkas av hur andra ser på dem och deras situation. Exempelvis 

beskriver Bauman att arbetslöshet ses som något en person själv valt, att det handlar om lathet 

snarare än socialpolitiska effekter (Bauman, 1998). Bauman menar att en persons identitet 

bestäms utifrån andras åsikter om en, snarare än personens egen självbild. Vi kommer i denna 

uppsats använda oss av begreppet identitet för att analysera hur de som svarar på vår enkät 

upplever att deras självkänsla påverkas av att vara arbetslös, samt om arbetslösheten har någon 

psykisk påverkan på dem och i så fall på vilket sätt. Detta begrepp kommer hjälpa oss att besvara 

vår frågeställning om ungdomarnas välmående påverkas av att vara arbetslösa, genom att 

använda oss av begreppet identitet som Baumann pratar om i boken. 

 

1.6 Metod 

1.6.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att utföra en enkätstudie. Enkäter påminner på flera sätt om personliga intervjuer, 

med undantaget att intervjuaren inte finns med i bilden (Trost, 2012). Precis som med personliga 

intervjuer ger enkäter möjligheten för personen ifråga att själv notera sina svar (Trost, 2012). Vi 

har länge velat mellan intervjuer och enkäter, då vi ser fördelar med bägge metoderna. Intervjuer 

hade gett oss en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelser av sin situation på 

arbetsmarknaden. Samtidigt anser vi att ett större urval och möjligheten att jämföra exempelvis 

utbildning och olika åldersgrupper gör att enkäter är ett bättre alternativ för vår studie. Med ett 
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stort antal tillfrågade individer i undersökningen minskar också risken för ensidiga svar, alltså 

kan vi få ett mer mångsidigt resultat.  

 

1.6.2 Urvalsmetod och urval 

Vi har valt att följa Enkätboken av Jan Trost och börja från början när det gäller urvalet till vår 

enkätundersökning. Befolkningsgruppen som vi vill kunna uttala oss om är ungdomar i åldern 

15-24 eller 16-24. Detta då det är dessa åldrar som definierats som ungdomar i mätningar gjorda 

av bland annat SCB. Men även om vi gärna skulle använda oss av hela denna åldersgrupp så har 

vi valt att avgränsa oss till ungdomar i åldern 18-24 istället då detta gör vårt arbete betydligt 

enklare under den korta tidsfrist som uppsatsen medför. Vi slipper även det eventuella etiska 

dilemmat som medföljer när man hämtar material från omyndiga personer. 

En annan avgränsning som vi valt att göra är att vi endast vill ha med ungdomar som har ganska 

bra svenska språkkunskaper, detta då det rent praktiskt blir enklare för oss att genomföra vår 

studie (Trost, 2012). Dessutom kan någonting bli fel så att frågorna antingen tolkas fel, vilket i så 

fall skulle göra vårt resultat mindre tillförlitligt samt skapa ett etiskt dilemma (Trost, 2012). Vi 

kommer endast att undersöka ungdomar från arbetsförmedlingen och även detta är av rent 

praktiska skäl, då vi antar att arbetsförmedlingen är en bra plats för att komma i kontakt med 

arbetslösa och arbetssökande ungdomar. Vi är fullt medvetna om att en stor del av arbetslösa 

ungdomar är hos kommunen, men vi väljer helt enkelt att hålla oss till arbetsförmedlingen av 

praktiska skäl. Även här blir det således en avgränsning eftersom vi endast kommer i kontakt 

med ungdomar som är ”aktivt” arbetssökande. Det finns givetvis en grupp ungdomar som är 

arbetslösa men inte söker arbete. Vi tänker oss även att det säkert finns en grupp ungdomar som 

söker jobb men som inte gör det genom arbetsförmedlingen, men även om vi missar bägge dessa 

grupper så känner vi att detta är ett nödvändigt ont för att hinna nå ut till ett så stort urval som 

möjligt under vår ganska begränsade tidsfrist.  

Sammanfattat så blir således definitionen av vår population ungdomar i åldern 18-24 som har 

något så när goda kunskaper om svenska språket och söker arbete via arbetsförmedlingen.  

Vårt mål i enkätundersökningen var att få 50 svarande på vår enkät. Vi bedömde målet som 

möjligt under den tid vi hade på oss och planerade att söka svarande på arbetsförmedlingarna i 

Växjö och Gislaved. Dessa två kommuner ligger i södra delarna av Sverige och ingen av dem är 
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att betraktas som storstad eller glesbygd vilket kan ha en påverkan på resultatet i 

undersökningen. Men återigen är det tiden som begränsar och vi känner därför att vi vill hålla oss 

ganska nära vår boendeort.  

För att samla in materialet till vår studie valde vi att dela ut enkäterna personligen på plats. Detta 

för att försäkra oss om att samtliga utlämnade enkäter kom tillbaka till oss, och för att kunna 

svara på eventuella frågor som de svarande hade. Detta var också ett bra sätt för oss att försäkra 

att de svarande hade något sådär bra förståelse för det svenska språket, vilket vi gick igenom 

tidigare. Denna metod innebar också att vi slapp få något bortfall när det gäller enkäterna, då 

samtliga enkäter vi delade ut samlades in igen av oss personligen. Hade vi exempelvis bara 

lämnat enkäterna vid ett bord eller liknande på arbetsförmedlingen, där folk kan ta enkäterna 

hursomhelst, hade det troligtvis resulterat i ett bortfall, vilket vi ville undvika (Trost, 2012). Med 

detta sagt menar vi inte att alla tillfrågade ville delta, men alla enkäter som faktiskt delades ut 

fick vi besvarade. Vi utförde enkätstudien på arbetsförmedlingarna i Växjö och Gislaved i början 

av Juni 2016. Vi besökte bara arbetsförmedlingen i Gislaved en gång. Vi var där i ungefär fem 

timmar och frågade mellan 5-10 ungdomar som kom in. Vi fick totalt in 8 enkäter från Gislaved. 

Arbetsförmedlingen i Växjö besökte vi tre gånger, besöken varierade mellan ett par timmar och 

sex timmar. I Växjö frågade vi uppemot 50 ungdomar och fick in 42 enkäter. Innan vi besökte 

arbetsförmedlingarna meddelade vi en anställd så att de visste om att vi kom och vad studien 

handlar om.  

1.6.3 Bearbetning och analys 

För att bearbeta och kunna analysera det material vi samlade in använde vi oss av programmet 

SPSS. SPSS är ett statistiskprogram som vi använde för att sammanställa vår insamlade data och 

få en tydlig bild av vad vår data innebär och vilka samband som finns mellan exempelvis kön, 

ålder och de svar vi fått. Med hjälp av SPSS sammanställde vi det inhämtade materialet genom 

att ge varje svarsalternativ ett värde, exempelvis om någon svarade ”Ja” på en fråga fick det 

värdet 1. Därefter lade vi in hur många som hade svarat ”Ja” eller ”Nej”. Vi matade också 

exempelvis in hur många kvinnor eller hur många med en viss utbildning som hade svarat på en 

fråga. Därefter kunde vi med hjälp av programmet enkelt se hur många som hade svarat på en 

fråga, samt olika mönster baserat på exempelvis kön, ålder och utbildning. Vi valde att använda 

oss av SPSS då det gör bearbetningen av resultatet mer pålitligt, då vi minimerar risken för 
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mänskliga misstag när vi t.ex. letar efter mönster, vilket är svårare att upptäcka ifall materialet 

inte är korrekt sammanställt (Trost, 2012).  

 

1.6.4 Validitet och reliabilitet 

Under insamlingen av vår data var vi noggranna med att samtliga enkäter vi delade ut kom 

tillbaka till oss, för att undvika bortfall. Detta anser vi bidrar till att skapa ett representativt 

material för den grupp vi undersöker. Samtidigt är vi medvetna om att inte samtliga som 

tillfrågades ville delta i undersökningen, vilket innebär att ungdomar som tillhör den grupp vi 

undersöker inte deltog i studien. Detta  kan göra studien mindre pålitlig, då det kan finnas olika 

grupper av ungdomar som är mindre benägna att svara på enkäten, vilket innebär att dessa 

ungdomars åsikter och känslor inte representeras i lika stor utsträckning i denna studie. Samtidigt 

är det oundvikligt att en del ungdomar tackar nej eller helt enkelt inte är närvarande på 

arbetsförmedlingen de tillfällen vi var där (Trost, 2012). Vi anser också att de frågor vi ställde i 

enkäten är relevanta till syftet med denna studie, då vi har utformat frågorna efter vårat syfte och 

i samråd med en handledare. I vår studie valde vi att låta 50 ungdomar besvara vår enkät. Att det 

blev just 50 ungdomar beror till stor del på att vi har haft begränsad tid till att utföra studien. Vi 

är av åsikten att 50 ungdomar ändå är tillräckligt för att få en representativ bild av den grupp 

ungdomar vi undersöker. Vi är medvetna om att det finns arbetslösa ungdomar som inte har 

kontakt med arbetsförmedlingen, eller som söker arbete på annat sätt. Hade vi haft mer tid hade 

vi också velat ha mer än 50 svarande, då det hade gjort studien ännu mer representativ för 

gruppen om vi exempelvis hade haft 100 eller 200 svarande, dock anser vi att det inte var möjligt 

inom den tidsfrist vi hade. Representativiteten blir dock problematisk, då vi, som vi tidigare 

nämnt, har en begränsad mängd enkäter. Eftersom att det var några ungdomar som tillfrågades 

men inte ville svara på enkäten innebär det att det finns en grupp ungdomar vars åsikter inte 

representeras i denna studie. Det innebär att vår studie endast representerar den grupp ungdomar 

vi undersöker. 

1.6.4 Etiska överväganden 

Att överväga nyttan av vår studie i relation till skyddet av den personliga integriteten för de som 

svarar på våra enkäter är inte enkelt för oss att svara på. Vår studie kommer vara till nytta för 

vissa men inte för andra. Den institution som en forskare bedriver sin forskning på skulle kunna 
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ha nytta av forskningen som ny kunskap. Människor vill ha förståelse och förklaringar för olika 

fenomen, vilket innebär att även sådant som inte direkt har ett användningsområde eller en 

tillämpning kan ses som värt att forska om. Resultat kan sedan visa sig ändå ha ett 

tillämpningsområde. Det ligger i själva forskningens natur att vi inte vet exakt vad resultatet av 

ett forskningsarbete kommer att bli (Vetenskapsrådet, 2011). Att vår uppsats resultat kommer att 

påverka de människor vi forskar om direkt är inte särskilt troligt, samtidigt kan det påverka dem 

indirekt i framtiden då den ger ny kunskap till området (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Anonymisering, eller avidentifiering, är en annan viktig aspekt av det etiska övervägandet kring 

vår uppsats. Avidentifiering av de som svarar på våra enkäter är en viktig aspekt när det kommer 

till etiken kring forskningen. Det finns flera anledningar till detta. En av dem är att Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att det inte är tillåtet att 

behandla känsliga uppgifter, som exempelvis politiska åsikter, etnisk bakgrund och religiös 

tillhörighet, enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Det ända undantaget till detta som kan 

gälla oss är om personerna i fråga ger sitt samtycke, enligt 15§ i personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Om vi vill använda oss av de känsliga uppgifter som vi beskrivit innebär det 

ytterligare ett etiskt övervägande, nämligen att vi behöver vara mycket tydliga med vad vill 

använda det till för att personerna ifråga förstår vad de ger sitt samtycke till.  

 

Enligt Etikprövningslagen 3§ punkt 1 så ska forskning som innefattas av personuppgiftslagen 

13§ godkännas av etikprövingsnämnden (SFS 2003:460). Vår studie faller under denna lagen då 

den behandlar personuppgifter som rör hälsa, mer specifikt psykisk hälsa. Tyvärr så kontaktade 

vi inte etikprövningsnämnden, då vi inte var medvetna om att det behövdes när en studie rör 

någons hälsa. Då vi bland annat undersöker den psykiska hälsan hos ungdomar på 

arbetsförmedlingen kan det riskera att påverka dem negativt, genom att de exempelvis tvingas 

återuppleva negativa minnen när de besvarar våra enkäter. Vi anser dock att detta förebyggs 

genom att enkäten är frivillig. Då vi förklarade för de svarande vad enkäten handlar om innan så 

anser vi att de som valde att delta antingen inte påverkas av att besvara frågorna, eller att de 

klarar av det. Vi anser också att anonymiseringen av ungdomarna bidrar till att de inte känner sig 
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utpekade. Etikprövningslagen 9§ säger att forskning endast för godkännas om de risker som den 

kan medföra för hälsa övervägs av dess vetenskapliga värde (SFS 2003:460).  

Vi anser att riskerna för ungdomarna personligen är ytterst små, då de är anonyma och inte 

riskerar att bli utpekade. Dock finns det en risk för att den specifika grupp vi undersöker, 

ungdomar på arbetsförmedlingen, blir utsatt av vad vårat resultat visar. Vi anser dock att det 

vetenskapliga värdet i att undersöka dessa ungdomars psykiska hälsa överväger risken för att den 

gruppen ungdomar blir stigmatiserade. Vi tycker också att forskning behöver bedrivas även hos 

utsatta grupper, då det egentligen är det ända sättet att lösa problemen inom dessa grupper. Det 

skulle vara möjligt för oss att istället för att låta ungdomarna besvara enkäterna låta handläggare 

på arbetsförmedlingen besvara dem. Detta hade minskat risken för stigmatisering av 

ungdomarna. Vi anser dock att gå runt de utsatta grupperna och undersöka dem via handläggare, 

politiker och andra som svarar i deras ställe snarare gör den utsatta gruppen ännu mer 

stigmatiserad och utsatt, då de inte får delta i forskning som berör dem. Vår forskning kan bidra 

till att skapa en utökad förståelse för ungdomars psykiska påverkan av arbetslöshet. Det kan 

också fungera som en grund för fortsatt forskning i området av oss själva eller andra. Detta anser 

vi överväger riskerna med vår forskning, då riskerna är relativt minimala. Som sagt grundar sig 

hela problemet på att vi har samlat in persondata om ungdomarnas hälsa, vilket inte får göras 

enligt Etikprövningslagen 2§ andra punkten. Ungdomarna är dock helt anonymiserade, så att 

varken deras namn eller och addresser är kända för oss eller läsarna av denna studie. 

Ungdomarna har också lämnat sitt samtycke genom att delta i studien. Då ungdomarna är 

anonyma och har lämnat samtycke till att delta anser vi att riskerna för ungdomarna har 

minimerats så mycket att det rättfärdigar användandet av det insamlade materialet i denna studie. 

Det är trots allt för att skydda de som undersöks som lagen existerar, och vi anser att de som 

undersöks är så skyddade de kan bli.  
 

1.6.5 Arbetsfördelning 

Uppsatsens arbetsfördelning har sett ut som så att både Jonas och Linus har varit lika delaktiga 

när det gäller delar så som problemformulering, syfte, frågeställning och urval av tidigare 

forskning. När det gäller datainsamlingen så har Jonas haft huvudansvaret, men när det gäller 

utformandet av enkäten så har båda varit lika delaktiga. När det gäller samanställandet av 
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resultatet och tabellerna så har Linus tagit största delen av arbetet. I de två sista delarna, alltså 

analys och slutdiskussion har både Linus och Jonas tagit lika stor del av ansvaret. 
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2 Avhandling 

2.1 Resultat 

I denna del kommer vi att presentera resultaten av vår enkätundersökning. Undersökningen 

genomfördes på två olika arbetsförmedlingar, den ena i Kronoberg och den andra i Jönköpings 

län. Totalt 50 enkäter delades ut personligen på plats av oss och samtliga fyllde i och lämnade in 

enkäten. Detta medför att varje svarande i vårat resultat motsvarar 2% av hela populationen.  

 

2.1.1Könsfördelning och ålder 

Efter att ha sammanställt enkäterna visade det sig att en majoritet av de svarande var kvinnor. Av 

de svarande var 28 stycken kvinnor (56 %) medan 22 var killar (44 %). Åldern på deltagarna 

varierade. De yngsta som svarade på enkäten var 18 år gamla, medan de äldsta var 24 år gamla. 

Medelåldern på de svarande var 21,3 år.  

 

 

2.1.2 Utbildning 

 

Figur A: Utbildning

Grundskola Gymnasie Eftergymnasiell
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Figur A här ovan visar på att 12% av de svarande endast hade en grundskoleexamen. Den visar 

också att 70 % hade en gymnasieexamen medans de kvarvarande  18 %  hade en eftergymnasial 

utbildning.  

 

Resultatet från Figur A visar att en majoritet av de svarande hade en gymnasieexamen, medan 

endast 12 % av de svarande hade endast en grundskoleexamen. Resultatet visar också att en 

relativt stor del av de svarande har en eftergymnasial utbildning. En eftergymnasial utbildning 

behöver dock inte betyda att personen har en universitetsexamen, utan kan också innebära 

utbildningar via arbetsförmedlingen bland annat, exempelvis svetsare.  

 

Vi frågade också i vår enkät om de svarande har någon form av sysselsättning via 

arbetsförmedlingen som exempelvis jobbsökarkurs. Av de svarande hade endast 16 % någon 

sådan sysselsättning medan resten, 84 % svarade att de inte hade det. Resultatet på denna fråga 

visar på att endast en liten del av de svarande har en sysselsättning hos arbetsförmedlingen.  

 

2.1.3 Arbete, praktik och inkomst 

 

 

Figur B: Anställning

Timvik Deltid Vikariat Inget
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När det gäller anställningar så  visar Figur B att 28 % av de svarande har en timanställning, och 

därmed inte är arbetslösa. Den visar också att 12 % har en deltidsanställning och inte heller är 

arbetslösa. 8 % av de svarande uppgav att de har ett vikariat (deltid/heltid) och är därför inte 

heller arbetslösa.Så totalt är det ändå 44% av de som besvarade vår enkät på arbetsförmedlingen 

som har någon form utav anställning och där med inte kan räknas som arbetslösa.Slutligen visar 

Figur B att 52 % av de svarande på enkäten är arbetslösa och alltså inte har någon form av betald 

anställning. Resultatet visar dock att det inte enbart är arbetslösa personer som befinner sig på 

arbetsförmedlingen, utan att personer utan tillsvidareanställning också söker sig till 

arbetsförmedlingen för att, gissningsvis, hitta en ledig tillsvidareanställning. 

 

I enkäten frågade vi också om deltagarna vid den tidpunkten praktiserade någonstans. 34 % av de 

svarande uppgav att de för närvarande praktiserade på en arbetsplats, medan 66 % av de 

svarande uppgav att de inte praktiserar någonstans för närvarande.  

 

För att se om de som svarade att de var arbetslösa tidigare haft arbete frågade vi deltagarna i vår 

enkät om de tidigare haft någon form av anställning. 16 % av de svarande uppgav att de aldrig 

tidigare har haft en anställning, medan 84 % av de svarande uppgav att de tidigare har haft en 

anställning. Resultatet visar att de flesta på arbetsförmedlingen har haft en anställning, men det 

visar också att 16 % aldrig har haft en anställning, vilket också innefattar sommarvikariat under 

skoltiden. På denna fråga hittade vi inga samband när det kommer till ålder och kön. Däremot 

visade det sig att utbildningen inte hade någon stor betydelse, då ungdomar med 

grundskoleexamen i lika hög grad som ungdomar med eftergymnasial utbildning var arbetslösa. 

Dock visade också undersökningen att av de med eftergymnasial utbildning som inte hade ett 

arbete, hade samtliga tolv utom en någon form av praktik. Detta innebär att de flesta ungdomar 

på arbetsförmedlingen med eftergymnasial utbildning ändå har någon form av sysselsättning på 

en arbetsplats, jämfört med de med grundskoleutbildning där endast två av sex hade en 

sysselsättning, varav en praktik. 
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Figur C visar de svarandes inkomst. 12 % av de svarande uppgav att de inte hade någon inkomst 

över huvudtaget. 28 % av de svarande uppgav att de har en inkomst mellan 0-3000 kronor, 

medan 8 % av de svarande uppgav att de hade en inkomst mellan 3000-5000 kronor. 34 %  av de 

svarande uppgav att de har en inkomst mellan 5000–10000 kronor, vilket var det mest 

förekommande svaret. 10 % av de svarande uppgav att de har en inkomst mellan 10000–20000 

kronor medan 8 % inte ville uppge sin inkomst. 

 

Resultatet visar att en stor del av de svarande (42 %) hade en inkomst mellan 5000–20000 

kronor. Detta visar på att inkomsten för de som svarade på vår enkät är relativt hög, då de flesta 

av de svarande antingen inte har någon anställning eller har timvikariat. Ingen av de svarande 

uppgav att de hade en inkomst över 20000 kronor, vilket inte är särskilt förvånade då ungdomar 

med så hög inkomst oftast inte har någon anledning att vara på arbetsförmedlingen. När det 

kommer till ålder och kön så hittade vi inga nämnvärda samband. 

 

Figur C: Inkomst

Ingen inkomst 0-3000 3000-5000 5000-10000 10000-20000 Vill ej svara
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2.1.4 Arbetsmarknad och jobbsökande 

 

 

Figur D visar vad de svarande ansåg om situationen för dem på arbetsmarknaden vid tiden för 

vår undersökning. De svarande fick uppge hur mycket tillgängliga jobb de ansåg att de kunde 

söka.  

Resultatet visar att ingen av de 50 svarande ansåg att det fanns mycket jobb för dem att söka. 

Undersökningen visade också att 16 % av de svarande ansåg att det finns jobb att söka, medan 56 

% av de svarande upplevde att det bara finns lite jobb att söka. Av de svarande tyckte 28 % att 

det inte finns några jobb alls att söka. Undersökningen visar alltså att en stor majoritet av de 

svarande tyckte att det finns lite eller inga jobb att söka.  

 

På denna fråga märkte vi också av en viss skillnad beroende på de svarandes åldrar. Det visade 

sig nämligen att de som var mellan 18-20 år mer frekvent ansåg att det inte fanns några jobb alls, 

medan de som var mellan 21-24 år i högre grad ansåg att det fanns jobb att söka. Det fanns också 

Figur D: Arbetsmarknad

Mycket jobb Finns jobb Lite jobb Inga jobb
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ett samband när det kommer till kön. Kvinnorna var mer positiva till arbetsmarknaden jämfört 

med männen, då endast två av de åtta som upplevde att det fanns jobb att söka var män.  

Det visade sig också att det fanns ett samband mellan utbildning och om ungdomarna upplever 

att det finns jobb att söka eller inte. Ingen av ungdomarna som endast hade en grundskoleexamen 

upplevde att det fanns jobb att söka. Samtidigt var det endast 4 av 32 av ungdomarna med 

gymnasieexamen som upplevde att det fanns jobb att söka, medan 4 av 12 ungdomar med 

eftergymnasial utbildning upplevde att det fanns jobb att söka. Med andra ord var det mycket 

vanligare att de med högre utbildning upplevde ett större utbud på arbeten. 

 

 

Figur E visar hur de svarande tror att de flesta får ett arbete. Med andra internettjänster syftar vi 

på hemsidor som Jobbsafari och liknande hemsidor som har arbetsförmedlande syfte. Med att 

knacka dörr menar vi att en person personligen går till ett företag och söker arbete på plats.  

 

På denna fråga kunde de svarande kryssa i flera alternativ. Det vanligaste alternativet var med  

48 %  att folk får arbete genom kontakter. Näst vanligast var  Arbetsförmedlingen med  

Figur E: Hur får man arbete?

Arbetsförmedlingen Kontakter Andra internettjänster Egen firma Knacka dörr Annat
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21.5 %, sedan i följd andra internettjänster såsom Jobbsafarai eller Blocket jobb 14 % , starta 

eget 12.5 % och slutligen knacka dörr vilket 2% hade svarat Endast en person hade kryssat i 

”annat”. Denna person skrev där att ”det finns inga jobb”. 

Resultatet av undersökningen visar alltså att nästan en majoritet tror att de flesta får ett arbete via 

kontakter, medan en stor del även tror att de flesta får ett arbete med hjälp av 

Arbetsförmedlingen. Andra internettjänster och starta egen firma var ungefär lika vanliga svar, 

medan knacka dörr och ”annat” var de minst frekventa svaren.  

 

 

Figur F visar om de svarande anser att deras möjlighet att hitta ett arbete påverkas av deras ålder, 

och isåfall på vilket sätt. Vi tog med alternativet ”ja, men jag vet inte hur åldern påverkar mina 

chanser” då de svarande kanske helt enkelt tror att ålder har en betydelse, men de vet inte om den 

är positiv eller negativ. 

 

Undersökningen visar att 44 % av de svarande trodde att deras ålder minskar deras möjlighet att 

hitta ett arbete, medan 24 % av de svarande trodde att åldern ökade möjligheten. Samtidigt var 

det 14 % som trodde att åldern påverkar deras möjlighet att hitta ett arbete, men de vet inte på 

Figur F: Ålderspåverkan

Ökar Minskar Vet ej Nej
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vilket sätt. Slutligen trodde 18 % av de svarande att deras ålder inte har någon påverkan på deras 

möjlighet att hitta ett arbete. 

Här märkte vi också ett samband mellan ålder och hur personerna i undersökningen svarade. 

Bland de som var i åldrarna 21-24 var det fler som svarade att de tror att deras möjlighet ökar, 

jämfört med personer som var i åldrarna 18-20 år som i högre grad svarade att deras ålder 

minskar möjligheten att hitta ett arbete. 

 

Figur G visar hur de svarande trodde att ungdomsarbetslösheten kommer att se ut i framtiden. I 

vår undersökning svarade 52 % att de tror att ungdomsarbetslösheten kommer att öka i 

framtiden, medan endast 6 % tror att den kommer att minska. Av de svarande trodde 42 % att 

ungdomsarbetslösheten kommer att vara oförändrad.  

Här märkte vi en större optimism bland personer som var 23 och 24 år gamla, jämfört med resten 

av de svarande som var yngre. Av de 6 % som svarade att de tror att ungdomsarbetslösheten 

kommer att minska var samtliga 23 eller 24 år gamla. Detta innebär samtidigt att samtliga i 

åldrarna 18-22 svarade att de antingen tror att ungdomsarbetslösheten kommer att öka eller att 

den kommer att vara oförändrad. 

Figur G: Framtiden

Öka Minska Nej
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Vår undersökning visade också att det fanns ett samband mellan ungdomarnas ålder och deras 

svar på frågan. Ungdomar i åldrarna 18-20 hade en mer negativ syn på framtiden jämfört med 

ungdomar i åldrarna 21-24. Av de 20 ungdomar som var mellan 18-20 år så var det bara två 

stycken som trodde att ungdomsarbetslösheten kommer att minska de närmsta 5 åren. Det fanns 

också en skillnad mellan könen då en majoritet av de män som svarade trodde att 

ungdomsarbetslösheten kommer att öka de närmsta fem åren, medan det för kvinnorna var en 

stor minoritet som trodde detsamma.  

Vår undersökning visade också på ett samband mellan ungdomarnas utbildning och deras 

framtidstro. Undersökningen visade att det endast var ungdomar med en gymnasieexamen som 

trodde att ungdomsarbetslösheten kommer att minska de närmaste fem åren. Undersökningen 

visade att samtliga av de sex personer som svarat att de tror ungdomsarbetslösheten kommer att 

minska hade kryssat i att de hade en gymnasieexamen. 

 

 

2.1.5 Arbetslöshetens psykiska påverkan 

 

Figur  H: Andras åsikter

Ja Nej
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Figur H visar vad personerna i undersökningen svarat på frågan ”upplever du att arbetslösheten 

påverkade andra människors åsikter om dig ”. Vår undersökning visade att av de 50 svarande 

trodde hälften att andra människors åsikt om dem påverkades på grund av att de var arbetslösa, 

medan den andra hälften inte trodde det. Undersökningen visar alltså att det var helt jämt på 

denna fråga, där vi inte heller kunde hitta några nämnvärda skillnader beroende på ålder eller 

kön.  

 

Figur I visar om de svarande kände att deras självkänsla påverkades av att vara arbetslösa och i 

så fall hur det påverkade dem. Undersökningen visar att inte någon av de svarande kände en 

positiv påverkan på deras självkänsla. Undersökningen visade vidare att 90 % av de svarande 

upplevde att arbetslösheten hade en negativ påverkan på deras självkänsla, varav 34 % kände en 

mycket negativ påverkan. Av de svarande var det 10 % som inte kände att arbetslösheten hade 

någon påverkan på deras självkänsla. 

Vi märkte av en skillnad beroende på ålder, då de flesta som inte kände någon påverkan på deras 

självkänsla var 18-20 år gamla, medan samtliga av de som var 20-21 år gamla kände av en 

negativ påverkan. Vi upptäckte dock inget samband mellan kön och hur ungdomarna svarade på 

Figur I: Självkänsla

Mycket positivt Positivt Mycket negativt Negativt Nej
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frågorna. Vi hittade ett samband mellan utbildning och ungdomarnas självkänsla, där de med 

grundskoleexamen i högre grad hade lägre självkänsla, medan de med eftergymnasial utbildning 

hade högre självkänsla. 

 

 

Figur J visar hur de svarande ansåg att arbetslösheten hade påverkat deras sociala liv. Med 

socialt liv menar vi umgänge med vänner, bekanta och familj. Av de svarande tyckte 10 % att 

arbetslösheten hade påverkat deras sociala liv på ett positivt sätt, medan 84 % av de svarande 

uppgav att deras sociala liv har påverkats på ett negativt sätt, varav 50 % upplevde en mycket 

negativ påverkan. Endast 6 % av de svarande uppgav att arbetslösheten inte har påverkat dem på 

något sätt. 

Här fanns det en skillnad beroende på ålder, då de flesta som svarade att de kände en positiv 

påverkan var i åldrarna 18-20, medan de flesta som var 21-24 år uppgav att de kände en negativ 

eller ingen påverkan. Ingen skillnad på grund av kön eller utbildning upptäcktes. 

Figur J: Socialt liv

Mycket positiv Positiv Mycket negativ Negativ Nej
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Figur K visar om de svarande hade påverkats psykiskt av att vara arbetslösa och i så fall på vilket 

eller vilka sätt. På denna fråga fick de svarande möjlighet att kryssa i flera alternativ. Av de 

svarande var det 40 % som upplevde att de inte påverkats psykiskt av att vara arbetslösa, medan 

de resterande 60 % upplevde att de hade påverkats. Av de svarande var det 18 % som hade känt 

ångest medan 30 % hade känt sig stressade. 24 % hade känt uppgivenhet medan 8 % hade 

kryssat alternativet ”annat” och själva skrivit vad de kände. Det vanligaste som hade nämnts 

under alternativet ”annat” var ilska, även depression och hopplöshet nämndes.   

Vår undersökning visade att det fanns ett samband när det kommer till ålder när det gäller den 

psykiska påverkan. Ungdomar i åldrarna 21-24 upplevde i högre grad att de påverkades negativt 

av att vara arbetslösa, medan ungdomar i åldrarna 18-20 inte i lika hög grad upplevde att de 

påverkades negativt. Vi upptäckte inget samband när det kommer till kön. Vi fann ett samband 

mellan utbildning och hur ungdomarna svarade på frågan, där de med grundskoleexamen i högre 

grad påverkades negativt psykiskt medan de med eftergymnasial utbildning inte påverkades 

negativt lika mycket.  

 

Figur K: Psykisk påverkan

Ångest Stress Uppgivenhet Annat Nej
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2. 2 Analys 

2.2.1Ungdomars upplevelser av arbetsmarknaden 

Vår undersökning visade att ungdomar på arbetsförmedlingen har en negativ syn på sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. Då 84 % av de svarande ansåg att det fanns lite eller inga jobb 

att söka så tyder det på att deras syn på arbetsmarknaden är negativ. Vi kan utifrån begreppet 

prekariat säga att en möjlig anledning till denna negativa syn på arbetsmarknaden är att 

ungdomar har så svårt att hitta ett heltidsarbete. Även tidigare genom historien har ungdomar 

gått in i arbetslivet med en vetskap om att de ofta kommer att få otrygga arbeten, som 

timanställningar. Då visste de dock att de i framtiden skulle få ett fast arbete efter att de har 

”bevisat” sig (Standing, 2011). Idag får inte unga den möjligheten i lika stor utsträckning, utan 

de får fortsätta arbeta på timanställningar eller deltidsarbeten under en lång tid, utan att de får en 

tillsvidareanställning (Standing, 2011).  

 

Tittar vi återigen på ungdomarnas negativa syn på arbetsmarknaden utifrån begreppet prekariat 

så kan vi tolka det som att ungdomarna tillhör den prekariata samhällsklassen. Denna 

samhällsklass präglas av dåliga löner, osäkra arbetsvillkor och liten eller ingen möjlighet till 

inflytande över sin arbetssituation (Standing, 2011). Vi kan här se likheter mellan den prekariata  
samhällsklassen och ungdomsarbetslösa på arbetsförmedlingen. Den negativa upplevelsen av   

arbetsmarknaden och bristen på arbetstillfällen tyder på att ungdomarna själva inte anser sig ha  

möjlighet att påverka sin situation eller sina förutsättningar  på arbetsmarknaden (Standing, 

2011). Andra resultat från vår undersökning stärker ytterligare påståendet att arbetslösa 

ungdomar passar in på beskrivningen av den prekariata samhällsklassen. Om vi tittar på de 

svarandes arbetsformer så visar resultatet av vår undersökning att endast 4 % av de tillfrågade 

hade ett vikariat, medan resten antingen inte hade något arbete, var timanställda eller 

deltidsanställda. Timanställningar, där de som arbetar inte alltid vet när eller om de får arbeta, ser 

vi som en otrygg anställning, där inkomsten kan variera kraftigt från månad till månad, och i 

värsta fall helt uteblir någon månad. Även deltidsanställningar måste ses som osäkra i många fall 

eftersom de kan avslutas när arbetsgivaren vill det. Båda dessa arbetsformer är alltså att anses 

som otrygga och eftersom det enligt vår undersökning är vanligt bland ungdomarna så stärker 

detta ytterligare bilden av ungdomar som en del av den prekariata samhällsklassen (Standing, 
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2011). Ungdomarnas chanser kan också påverkas på ett positivt sätt genom att det ofta är lättare 

att få ett arbete om du redan har ett arbete. Om en person redan har ett arbete blir denne mer 

attraktiv på arbetsmarknaden och får det därmed enklare att få en tillsvidareanställning (Bauman, 

1998). Samtidigt kan det påverka ungdomarnas chanser på arbetsmarknaden på ett negativ sätt. 

Exempelvis kan ungdomarna känna sig nöjda med att de åtminstone har ett arbete. I vissa fall 

kan chefer och kollegor ta illa upp av att ungdomarna söker andra tjänster samtidigt som de 

vikarierar och försöker få en tillsvidareanställning och därmed kan ungdomen avskräckas från att 

söka andra arbeten (Standing, 2011)(Bauman, 1998). 

 

Vår undersökning visade också att de deltagande ungdomarnas inkomster varierade kraftigt. 

Resultet visade att 44 % hade en månadsinkomst på mellan 5000 kronor och 20000 kronor, 

medan 48 % inte hade någon inkomst eller en månadsinkomst under 5000 kronor. Att så många 

ungdomar har en så låg inkomst visar ytterligare på att de enligt prekariatbegreppet tillhör den 

prekariata samhällsklassen, med låga inkomster (Standing, 2011). Att så många av ungdomarna 

har en så låg inkomst gör dem än mer utsatta som grupp, då de förutom att ha otrygga 

anställningsformer också har låga löner (Standing, 2011). Låga inkomster påverkar också 

ungdomarnas förmåga att ta sig ur sin situation. Med låg inkomst blir det svårt för ungdomarna 

att tillexempel spara undan pengar för studier som hade kunnat leda till mer gynsamma arbeten. 

Alternativt hade pengar kunnat läggas undan så att ungdomarna hade vågat byta jobb trots 

otryggheten det medför eftersom de då hade kunnat klara av en kortare ekonomisk påfrestning. 

Trots att ungdomarna möjligtvis känner sig nöjda över att de har ett arbete så innebär det att de 

stannar kvar i den prekariata samhällsklassen under en lång tid, vilket vidare resulterar i lägre 

pensioner och större risk för att i framtiden hamna utanför arbetsmarknaden (Standing, 2011).  

Utifrån vår undersökning kan vi se att många arbetslösa ungdomar uppfyller flera av kriterierna 

för att omfattas av den prekariata samhällsklassen. De har låg inkomst, otrygga 

anställningsvillkor och inget eller endast ett litet inflytande över sin situation på arbetsmarknaden 

(Standing, 2011). 

 

Av de svarande i vår undersökning svarade en majoritet att det vanligaste sättet de flesta får ett 

arbete på är via egna kontakter. Att så många tror att det vanligaste sättet, och förmodligen också 
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det bästa sättet, att få ett arbete är via kontakter medför det ytterligare en begränsning på 

arbetsmarknaden för ungdomarna. Det blir nämligen så att för de ungdomar som inte har några 

riktiga kontakter ute på arbetsmarknaden blir det svårt att hitta ett arbete (Standing, 2011). Om 

ungdomarna upplever att det finns få alternativ för dem på arbetsmarknaden ökar också risken att 

de stannar i den prekariata samhällsklassen, detta då ungdomarna riskerar att bli vad Standing 

kallar ”världens urbana nomader” (Standing, 2011). Med detta menar Standing att ungdomar 

idag tvingas hoppa mellan otrygga arbeten utan att de har någon kollektiv röst som prata för dem 

(Standing, 2011).  Samtidigt var det en stor grupp av de svarande, 28 %, som trodde att de flesta 

hittar ett arbete via arbetsförmedlingen. Detta visar också på någon form av förtroende för 

arbetsförmedlingens förmåga att förmedla arbete till människor. Däremot visar det också på att 

förtroendet för arbetsförmedlingen bland arbetslösa ungdomar ändå är relativt lågt, då endast lite 

mer än var fjärde person som använder sig av arbetsförmedlingen tror att det är det vanligaste 

sättet att få ett arbete på. Detta kan tolkas som att ungdomarna har ett begränsat förtroende för 

arbetsförmedlingen. Ungdomarna tror alltså inte att arbetsförmedlingen har förmågan att hjälpa 

dem hitta ett bra arbete, vilket kan tyda på att ungdomarna har en misstro till statens förmåga att 

hjälpa dem (Standing, 2011).  

 

Vår undersökning visade att så många som 94 % tror att ungdomsarbetslösheten kommer att vara 

oförändrad eller att den kommer öka de närmaste 5 åren. Detta tyder på en stor pesimism bland 

ungdomar på arbetsförmedlingen. Detta visar ytterligare på att ungdomar på arbetsförmedlingen 

har en negativ bild av arbetsmarknaden. Denna negativa syn på framtiden på arbetsmarknaden 

kan också påverka ungdomarnas självkänsla. Om de inte upplever att de i framtiden har en större 

möjlighet att hitta ett arbete kan det ge en känsla av uppgivenhet och att de inte räcker till 

(Bauman, 1998) (Strandh, Winefield, Nilsson & Hammarström, 2014). Då människor ofta 

identifierar sig själv med vad andra människor tycker om dem, så finns det en risk att 

ungdomarna i framtiden kan känna att de inte räcker till och att det är deras fel att de inte hittar 

något arbete (Bauman, 1998). 

 

2.2.2 Ålderns påverkan på ungdomarnas upplevelser av arbetsmarknaden 
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Vår undersökning visade att det fanns flera samband mellan ungdomarnas ålder och deras 

upplevelser av arbetsmarknaden. Vår undersökning visade att endast två ungdomar i åldrarna 18-

20 upplevde att det finns jobb att söka på arbetsmarknaden, medan resten upplevde att det finns 

lite eller inga jobb att söka. Detta tyder på en betydande skillnad i åsikter beroende på ålder, då 

sex ungdomar i åldrarna 21-24 upplevde att det finns jobb att söka. Att så få ungdomar i åldrarna 

18-20 upplever att det finns jobb att söka tyder på att de tillhör den prekariata samhällsklassen, 

eftersom att om de inte själva anser att det finns jobb att söka har de därför en begränsad förmåga 

att påverka sin situation på arbetsmarknaden (Standing, 2011). Att de yngsta ungdomarna mer 

frekvent upplever att det inte finns några jobb att söka tyder också på att, precis som Standing 

skriver i boken Prekariatet, nämligen att det är de yngsta på arbetsmarknaden som har störst 

problem att hitta ett arbete (Standing, 2011).  

 

Vår undersökning visade också att endast 24 % av de svarande tror att deras ålder har en positiv 

påverkan på deras möjligheter på arbetsmarknaden. Ungdomarna i åldrarna 18-20 hade en mer 

negativ syn på deras ålders påverkan, då endast en person tror att åldern påverkar positivt. Detta 

visar vidare på ett samband mellan ungdomarnas ålder och deras svar. Samtidigt ska vi poängtera 

att bland ungdomarna i åldrarna 21-24 var det fortfarande en majoritet som inte tror att deras 

ålder påverkar dem positivt, så detta tyder på att det finns en negativ syn i bägge grupperna, även 

om den är mer utbredd bland ungdomar i åldrarna 18-20. Att så många ungdomar har en så 

negativ uppfattning av sina möjligheter på arbetsmarknaden kan vidare göra att många ungdomar 

får en tillsvidareanställning sent i livet och tvingas kvar i den prekariata samhällsklassen, med 

otrygga anställningsvilkor och låga löner under en lång tid i livet (Standing, 2011). Vi upptäckte 

också ett samband när det kommer till ungdomarnas syn på framtiden på arbetsmarknaden. 

Ungdomarna i åldrarna 18-20 hade en mer negativ syn på framtiden jämfört med ungdomar i 

åldrarna 21-24. Ungdomarna i åldrarna 18-20 såg mer negativt på framtiden jämfört med 

ungdomarna i åldern 21-24. Detta tolkar vi som att de yngsta ungdomarna har mer negativ 

erfarenhet av arbetsmarknaden, och att deras framtidstro därför är mer negativ (Bauman, 1998). 

Utan någon tro på framtiden blir det svårare att hitta ett arbete och ungdomarna riskerar att fastna 

i en känsla av hopplöshet (Bauman, 1998). Risken för att ungdomarna fastnar i den prekariata 

samhällsklassen blir också större om de inte ser en ljus framtid (Standing, 2011).  
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2.2.3 Genuspåverkan på ungdomarnas upplevelser av arbetsmarknaden 

I vår undersökning fanns det flera samband mellan ungdomarnas kön och deras upplevelser av 

arbetsmarknaden. Vår undersökning visade att endast två av de åtta som upplevde att det finns 

jobb att söka på arbetsmarknaden var män. Det var alltså en mer positiv syn på arbetsmarknaden 

bland kvinnorna än bland männen. Detta tolkar vi som att kvinnorna inte hämmas på 

arbetsmarknaden av att de är just kvinnor, vilket tidigare i historien och än idag brukar ses som 

en grupp som marginaliseras (Standing, 2011). Dock är inte detta representativt för samtliga 

kvinnor i Sverige, endast de vi undersökt på arbetsförmedlingen. Vi hittade också ett samband 

mellan personens kön och dennes svar på frågan om deras syn på framtiden på arbetsmarknaden. 

Det var en större pesimism bland männen, där en majoritet trodde att ungdomsarbetslösheten 

kommer att öka de närmsta fem åren. Detta tyder på att männen i vår undersökning kan få större 

problem i samhället, då deras negativa syn på arbetsmarknaden kan få dem att fastna i den 

prekariata samhällsklassen under en längre tid då de inte ser någon förbättring i framtiden 

(Standing, 2011).  

 

2.2.4 Utbildningens påverkan på ungdomarnas upplevelser av arbetsmarknaden 

Vår undersökning visade att det fanns samband mellan utbildning och ungdomarnas svar på 

frågan om de har ett arbete. Resultatet visade att det var lika vanligt att en person med endast en 

grundskoleexamen i lika hög grad som personer med eftergymnasial utbildning var arbetslös. 

Detta säger emot tidigare forskning som vi presenterat, där Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno-

del Rosal & Rodríguez-Rodríguez (2014) menar att en högre utbildning minskar risken att bli 

arbetslös (Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno-del Rosal & Rodríguez-Rodríguez, 2014). Som vi 

nämner i resultatet har dock de flesta av ungdomarna med eftergymnasial utbildning som inte har 

ett arbete någon form av praktik, medan ungdomarna med endast grundskoleexamen inte hade 

det. Detta tyder på att ungdomar med eftergymnasial utbildning mer generellt har en fot in på 

arbetsmarknaden tack vare praktiken, vilket ger dem en större chans att få ett bra arbete 

(Standing, 2011). Ungdomar med gymnasieexamen var de som mest frekvent hade ett arbete, då 

hälften hade ett arbete. Av de som inte hade ett arbete hade tre av åtta någon form av praktik. 

Detta är intressant då en grupp med högre utbildning mer frekvent har ett arbete. Samtidigt visar 
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en studie av Nunez och Livanos (2009) att vilket yrkesområde en person är utbildad i har en stor 

betydelse för om de hittar ett arbete eller inte (Nunez & Livanos, 2009). Detta kan tolkas som att 

ungdomarna med eftergymnasial utbildning generellt har valt yrkesområden där det inte finns så 

mycket jobb, vilket gör att valmöjligheterna på arbetsmarknaden inte är lika stor, trots att de har 

en högre utbildning (Nunez & Livanos, 2009).  

Vi upptäckte också ett samband mellan utbildning och ungdomarnas upplevelser om det finns 

jobb att söka på arbetsmarknaden. Det var mycket vanligare att de med högre utbildning 

upplevde ett större utbud på arbeten. Detta tolkar vi som att desto högre utbildning personen har 

desto mer minskar också ungdomens risk att fastna i den prekariata samhällsklassen, som 

kännetecknas av just osäkra anställningsvillkor dåliga löner och lägre utbildning (Standing, 

2011).  

 

Vår undersökning visade också att ungdomar med gymnasieexamen hade en större framtidstro 

när det gäller arbetsmarknaden, då samtliga av ungdomarna som trodde att 

ungdomsarbetslösheten kommer att minska de närmsta fem åren hade en gymnasieexamen. 

Däremot visade inte vår studie på att ungdomar med eftergymnasial utbildning hade större tilltro 

till framtiden än dem som bara hade en gymnasial utbildning. Detta tyder på att högre utbildning 

inte nödvändigtvis medför en optimism, utan att även de med en hög utbildning kan känna 

hopplöshet inför framtiden (Bauman, 1998). 

 

2.2.5 Arbetslöshetens psykiska påverkan på ungdomarna 

Vår undersökning visade att ungdomar på arbetsförmedlingen påverkas psykiskt av att vara eller 

ha varit arbetslösa. Av de svarande upplevde hälften att arbetslösheten påverkade andra 

människors åsikter om dem. De vanligaste var att ungdomarna anser att andra ser ner på dem på 

grund av att de är arbetslösa, att de är lata samt att de är omogna. Detta visar att synen på 

ungdomsarbetslösheten som ett självförvållat fenomen som grundar sig i att ungdomarna är lata 

och odisciplinerade blir starkare. Detta kan vidare leda till att ungdomarna får en dålig 

självkänsla, då de upplever att de inte räcker till (Bauman, 1998). Dock måste vi poängtera att 

detta är hur ungdomarna ser på omgivningen, det måste inte betyda att det faktiskt är så. Att 

hälften av ungdomarna upplevde att människors åsikter om dem påverkades av att de är eller har 
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varit arbetslösa visar också på att det finns en norm i samhället som säger att arbetslöshet är en 

situation som personen ifråga själv sätter sig i (Bauman, 1998). Om normen i samhället förblir 

att ungdomar utan arbete är arbetslösa på grund av lathet och att de är odisciplinerade så minskar 

även deras möjligheter på arbetsmarknaden, genom att färre arbetsgivare vill anställa dem och att 

färre vill hjälpa dem att hitta ett jobb då anledningen till deras arbetslöshet anses vara deras egen 

lathet (Bauman, 1998) (Standing, 2011).  

 

Vår undersökning visade också att hela 90 % av de svarande upplever att deras självkänsla har 

påverkats negativt av arbetslösheten. Utifrån vad Bauman skriver om identitet tolkar vi detta som 

att ungdomarna påverkas av samhällets normer kring ungdomsarbetslöshet som vi tidigare nämnt 

(Bauman, 1998). Detta kan leda till ungdomarna själva börjar anse att det är deras fel att de inte 

får något arbete, vilket vidare kan leda till att ungdomarnas självkänsla blir ännu sämre (Bauman, 

1998). Om ungdomarna på arbetsförmedlingen konstant tror att de får skylla sig själva för att de 

är arbetslösa riskerar ungdomar som grupp att fortsätta marginaliseras, vilket också kan leda till 

att ungdomarna stannar kvar i den prekariata samhällsklassen (Standing, 2011). Att en så stor del 

av de svarande som 90 % upplevde en negativ påverkan på deras självkänsla visar hur stor 

påverkan samhällets normer om arbetslöshet har på ungdomarna (Bauman, 1998).  

 

Resultatet visade också att 84 % av ungdomarna på arbetsförmedlingen upplevde att deras 

sociala liv påverkades negativt av att de var arbetslösa. Att ungdomarnas sociala liv påverkades 

negativt kan ha konsekvenser för dem i framtiden. Ett mindre socialt umgänge kan skapa 

psykiska problem i framtiden (Bauman, 1998). Risken att ungdomar blir socialt isolerade ökar 

också om deras sociala nätverk blir mindre samtidigt som de inte har något arbete att gå till 

(Bauman, 1998). Om ungdomarna får psykiska problem eller rent av hamnar i en depression 

minskar deras motivation till att hitta ett arbete.(Bauman, 1998). Standing pratar i boken 

Prekariatet (2011) om att den prekariata samhällsklassen innefattar olika marginaliserade 

grupper som exempelvis ungdomar och personer med psykiska problem (Standing, 2011). Om 

ungdomar börjar få psykiska problem samtidigt som de är arbetslösa innebär det att de tillhör tre 

marginaliserade grupper, nämligen arbetslösa, ungdomar och personer med psykiska problem. 

Detta gör att dessa ungdomar blir ännu mer utsatta och får det svårt att komma ur den prekariata 
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samhällsklassen (Standing, 2011). I detta läget är problemen också mer svårlösta då en ungdom 

som upplever en depression inte nödvändigtvis börjar må bra igen bara för att denne får ett jobb. 

Så även om ungdomen lyckas ta sig ur en av den marginaliserade grupperna så kvarstår ändå en 

dubbel marginalisering (Bauman, 1998). 

  

Den sista frågan vi ställde i vår enkätundersökning var om ungdomarna kände att de påverkades 

psykiskt av att vara arbetslösa. Av de svarande uppgav 40 % att de inte kände någon psykisk 

påverkan. Att så många som 60 % av de svarande kände av en eller flera symptom som ångest 

och uppgivenhet tolkar vi som att arbetslöshet har en negativ effekt på en stor del av ungdomarna 

på arbetsförmedlingen. Att ungdomarna på arbetsförmedlingen känner sig så pass påverkade som 

de uppger i undersökningen tyder på att normen som finns i samhället om att ungdomar som är 

arbetslösa är lata och får skylla sig själva påverkar ungdomarna negativt (Bauman, 1998). Som 

Bauman beskriver i boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1998) så handlar det i 

de flesta fall inte om en brist på vilja, utan en brist på resurser, där den marginaliserade gruppen 

helt enkelt inte har möjlighet att följa normen oavsett en vilja att göra det eller inte (Bauman, 

1998). Strandh, Winefield, Nilsson & Hammarströms (2014) studie om ungdomsarbetslöshetens 

effekter på psykisk hälsa visade att långvarig ungdomsarbetslöshet hade en stor påverkan på 

ungdomarnas psykiska hälsa längre fram i livet (Strandh, Winefield, Nilsson & Hammarström, 

2014). Då vi inte vet hur länge ungdomarna i vår studie har varit arbetslösa kan vi inte säkert 

säga att vår undersökning stämmer överens med deras, dock visar en studie av Brydsten, 

Hammarström, Strandh & Johansson (2015) att arbetslösheten inte behöver vara i följd, utan 

varje månad påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt (Brydsten, Hammarström, Strandh & 

Johansson, 2015). Vi finner därför vissa likheter, då samtliga av de svarande ungdomarna i vår 

studie har varit arbetslösa, beroende på länge så har också deras psykiska hälsa påverkats på 

olika sätt.  

2.2.6 Ålderns påverkan på ungdomarnas psykiska hälsa 

Vår undersökning visade på ett samband mellan ungdomarnas ålder och arbetslöshetens 

påverkan på dem. I undersökningen var det vanligare att ungdomar som var mellan åldrarna 21-

24 hade upplevt en negativ psykisk påverkan av att vara arbetslösa jämfört med ungdomarna i 

åldrarna 18-20. Detta tyder på att de äldre ungdomarna, på grund av sin ålder, har hunnit vara 
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arbetslösa längre än vad de yngre ungdomarna har. Vi tolkar detta som att ungdomarna i åldrarna 

21-24 på grund av att de varit arbetslösa längre har påverkats mer negativt (Brydsten, 

Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Detta tyder på att arbetslöshet i ung ålder riskerar 

att påverka människors psykiska hälsa även senare i livet (Strandh, Winefield, Nilsson & 

Hammarström, 2014). Om ungdomar får problem med psykisk ohälsa i framtiden på grund av 

arbetslösheten ökar också risken för att de stannar kvar i den prekariata samhällsklassen under en 

lång tid (Standing, 2011).  

 

2.2.7 Genuspåverkan på ungdomarnas psykiska hälsa 

Vår undersökning visade inte på någon skillnad i svar när det kommer till kön. Männen och 

kvinnornas svar tyder på att de upplever en nästan identisk psykisk påverkan av arbetslösheten. 

Trots att detta inte är representativt för samtliga ungdomar på arbetsförmedlingen tolkar ändå 

resultatet som någoting positivt då det pekar på att kvinnor och män är jämlikt psykiskt 

påverkade av arbetslösheten. Detta då kvinnor är marginaliserade på flera andra områden i 

samhället, som exempelvis lönen (Standing, 2011). Vårt resultat blir också en kontrast till 

studien av Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson (2015) som visade att 

ungdomsarbetslösheten påverkar män mer än vad det påverkar kvinnor (Brydsten, 

Hammarström, Strandh & Johansson, 2015).  

 

2.2.8 Utbildningens påverkan på ungdomarnas psykiska hälsa 

Vår undersökning visade att det fanns ett samband mellan ungdomarnas utbildning och deras 

svar på frågorna om psykisk hälsa. Vår undersökning visade att av de ungdomar som endast hade 

en grundskoleexamen så upplevde samtliga att deras självkänsla hade påverkats av 

arbetslösheten. De uppgav också att de kände av saker som ångest och ilska. Samtidigt uppgav 

endast fyra av tolv ungdomar med en eftergymnasial utbildning att de upplevde en negativ 

påverkan av arbetslösheten. Detta tolkar vi som att nivån på utbildningen påverkar ungdomrnas 

psykiska hälsa. Ungdomar med högre utbildning har oftare lättare att hitta ett arbete, vilket i sin 

tur bidrar till att de inte påverkas negativt av arbetsmarknaden på samma sätt som de med lägre 

utbildning som har svårare att hitta arbete (Bauman, 1998). Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno 

och Rodríguez-Rodríguez (2014) tar också upp detta i deras studie, där de kom fram till samma 
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sak (Acosta-Ballesteros, del Pilar Osorno & Rodríguez-Rodríguez, 2014). Lågutbildade är en 

grupp som ofta blir marginaliserad då de helt enkelt har svårare att hitta ett arbete, då många av 

de arbeten som tidigare inte krävde en högre utbildning försvunnit (Bauman, 1998). Om 

ungdomarna har en låg utbildning ökar också risken för att de ska bli kvar i den prekariata 

samhällsklassen (Standing, 2011).  

 

3 Avslutning 

3.1 Slutdiskussion 

För att sammanfatta analysen av vårat resultat så finns det ett tydligt samband mellan ungdomar 

på arbetsförmedlingen och den prekariata samhällsklass som beskrivs i boken Prekariatet av 

Guy Standing (2011). En stor del av ungdomarna som svarade på vår enkät hade otrygga 

anställningsformer eller inget arbete överhuvudtaget samt låga löner, vilket kännetecknar den 

prekariata samhällsklassen, som växer sig allt större och blir svårare att ta sig ur (Standing, 

2011). Problemet med att ungdomar fastnar i den prekariata samhällsklassen är att de riskerar att 

fastna i arbetslöshet och en hopplös framtid. De otrygga anställningsformerna ger inte bara 

problem med att söka andra arbeten, det blir också ett problem då lönen inte är garanterad varje 

månad på samma sätt som det är för tillsvidareanställda (Standing, 2011). Samtidigt som de 

tvingas leva under otrygga förhållanden så ökar de låga lönerna och de otrygga 

anställningsförhållandena risken för att de i framtiden också får problem i form av låga pensioner 

och arbeten där deras personliga hälsa riskeras (Standing, 2011) (Bauman, 1998). Standing tar i 

sin bok upp sju kriterier som ligger till grund för att en person ska ingå i prekariatet. Den första 

är Arbetsmarknadstrygghet, vilket innebär att en person har fullgoda inkomstmöjligheter, 

exempelvis genom statliga mål om ”full sysselsättning”. Då Sverige har ett mål om full 

sysselsättning så anser vi inte att denna kriterie uppfylls. Det andra kriteriet är 

Anställningstrygghet, alltså att det finns ett skydd mot godtyckliga avskedanden och liknande. 

Ungdomarna vi undersökt har i stor utsträckning anställningar som saknar många av de 

anställningsskydd som gäller för tillsvidareanställda, varpå vi anser att detta kriterie är uppfyllt. 

Det tredje kriteriet är Yrkestrygghet, vilket innebär möjligheter för status- och inkomstmässig 

karriärutveckling. Ungdomarna i vår studie har som vi nämnt generellt dåliga villkor och låga 

löner, vilket tyder på att de inte har karriärmässigt utvecklingsbara arbeten. Dock har vi inte 
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frågat om vad de arbetar med, så vi vet inte säkert. Det fjärde kriteriet är Arbetsplatstrygghet, 

vilket innebär skydd mot saker som olyckor och sjukdomar. Detta skyddas arbetare i Sverige mot 

genom lagen och kollektivavtal, varpå vi anser att kriterien inte uppfylls. Det femte kriteriet är 

Kompetensutvecklingstrygghet, vilket innebär möjligheten att utveckla kompetensen genom 

praktik och arbetsträning. Detta är svårt att säga, dock pekar deras anställningsformer på att de 

inte har dessa möjligheter, då det snarare finns för de med tillsvidareanställningar. Det sjätte 

kriteriet är Inkomsttrygghet, alltså att den anställde har en fullgod stabil lön och liknande skydd 

när det gäller lönen. Detta kriterie anser vi vara uppfyllt, då ungdomarna generellt har deltids 

eller visstidsanställningar, vilket innebär att de inte har stabila löner. Det sjunde och sista 

kriteriet är Representationstrygghet, vilket innebär att det finns en kollektiv röst på 

arbetsmarknaden som exempelvis oberoende fackföreningar. Fackföreningar finns, dock brukar 

arbetaren behöva vara medlem i facket, vilket alla inte har råd med. Samtidigt gäller ofta större 

delarna av de fackliga skydden tillsvidareanställda, därför anser vi att detta kriterie är uppfyllt. 

Vårat resultat visar alltså att minst fyra av kriterierna är uppfyllda för att ungdomarna ska tillhöra 

den prekariata samhällsklassen, medan en kriterie inte uppfylls och två är osäkra (Standing, 

2011). Vårat resultat visar alltså att ungdomarna inte uppfyller samtliga kriterier, däremot 

uppfyller de många, vilket vi anser vara både oroväckande och intressant för vidare forskning på 

området.  

Resultatet visade också att en mycket stor del av ungdomarna på arbetsförmedlingen upplever en 

negativ psykisk påverkan av att vara arbetslösa. Ungdomarna upplevde symptom som stress, 

ångest och uppgivenhet, vilket tyder på att arbetslöshet har en stor påverkan på ungdomar, vilket 

Brydsten, Hammarström, Strandh och Johansson (2015) också upptäckte i deras studie. En 

anledning till att det har en så stor påverkan på just ungdomar kan vara de åldrarna är en mycket 

känslig tid i livet rent känslomässigt (Brydsten, Hammarström, Strandh & Johansson, 2015). Vi 

blev dock förvånade över att ungdomarna upplevde en så stor psykisk påverkan, då hela 60 % av 

de svarande hade upplevt något av symptomen vi tidigare nämnde. Det tyder enligt oss på att 

ungdomsarbetslösheten inte tas på tillräckligt stort allvar, vilket även diskuterades i Strandh, 

Winefield, Nilsson och Hammarströms (2014) studie.  

Vi blev också förvånade över att vilket område ungdomarna bodde i inte verkade ha någon större 

påverkan på deras svar. Vi hade en förutfattad mening om att ungdomar på landsbygden och 
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mindre orter skulle vara mer negativa när det kommer till arbetsmarknaden, då det rent generellt 

finns fler arbeten inne i städerna (Standing, 2011). Men vi hade helt enkelt fel. Även nivån på 

ungdomarnas utbildning hade en förvånadsvärt liten påverkan när det kommer till 

arbetsmarknaden, dock hade det en större betydelse när det gällde den psykiska hälsan. Om detta 

har att göra med att en avklarad utbildning kan ses och upplevas som ett bevis för att man har 

klarat av någonting eller inte är vi osäkra på men det hade varit mycket intressant att se en 

fortsatt studie kring varför ungdomar med eftergymnasial utbildning upplever en mindre 

psykologisk påverkan av att vara arbetsösa än ungdommar som inte har en sådan utbildning. 

 

Undersökningens resultat har väckt flera frågor. En av de största frågorna är varför 

ungdomsarbetslösheten inte tas på större allvar, då det verkar som att många ungdomar påverkas 

negativt av det. Ungdomsarbetslösheten har inte legat under 10 % på nästan 20 år, samtidigt som 

den generella arbetslösheten under denna tid alltid har varit lägre än ungdomsarbetslösheten, 

vilket tyder på att det är ett problem som samhället inte tagit på tillräckligt stort allvar (Engdahl 

& Forslund, 2016) (Strandh, Winefield, Nilsson & Hammarström, 2014). Tidigare forskning 

visar att problemet med ungdomsarbetslösheten ignoreras så fort en finanskris avtar, då 

ungdomsarbetslösheten börja gå ner igen. Med tanke på att finanskriser slår hårdare mot 

ungdomar ställer vi oss frågan varför samhället inte i större utsträckning har någon plan för att 

motverka detta, framförallt arbetslöshet bland unga inte bara är ett problem för ungdomarna utan 

också för samhället i sig (Tanveer Choudry, Marelli & Signorelli, 2012). 

En annan fråga som väckts är om det är arbetslösheten som orskar psykisk ohälsa eller är det 

tvärtom? Detta är intressant eftersom att oavsett hur det ligger till så är det ett stort problem för 

samhället. Om arbetslösheten orsakar psykisk ohälsa så är arbetslöshet ett problem på så sätt att 

det inte bara påverkar den arbetslösa personen utan också hela samhället och om det är tvärtom 

så är den psykiska ohälsan mycket utbredd i det svenska samhället (Helgesson, 2014). 

Att hela 90 % av de svarande ungdomarna upplever att deras självkänsla påverkats negativt på 

grund av arbetslösheten tycker vi är både intressant och skrämmande. Att en så stor del av 

ungdomarna på arbetsförmedlingen påverkas negativt tyder på att många identifierar sig genom 

sitt arbete (Bauman, 1998). Detta är något vi upplever som ett ämne som det behöver forskas mer 

kring, då ungdomar i kommande generationer riskerar psykisk ohälsa om inget görs i en större 



Jonas Borg & Linus Mokvist 
2SA47E  VT 2016 
Linneuniversitetet Växjö  

 

38 
 

utsträckning. Vi hade också gärna sett en vidare analysering av ungdomars självkännsla och den 

påverkan som vår studie ändå visar på. Exempelvis hade en kvalitativ intervjubaserad studie 

utifrån rollperspektivet säkerligen kunnat uppdaga mycket intressanta resultat. 

 

3.2 Metoddiskussion 

Användandet av enkäter som metod anser vi hade både för -och nackdelar. En fördel med 

metoden var att vi fick ett större material jämfört med om vi hade genomfört en intervjustudie. 

Detta gjorde det lättare för oss att hitta mönster och besvara våra frågeställningar. En annan 

fördel jämfört med intervjuer var att vi fick mer tid till att analysera datan, då vi inte behövde 

göra långa transkriberingar av intervjuer. En nackdel med denna metod är dock att vi inte fick 

särskilt djupa och personliga insikter hos de ungdomar som ingick i studien. När det gäller själva 

genomförandet av studien genom enkäter fanns även här både för –och nackdelar. En fördel med 

just vårat sätt, att personligen dela ut och hämta in enkäterna, var att vi inte fick några bortfall. 

En annan fördel var att vi kunde besvara eventuella frågor som de svarande hade vilket minskar 

risken för missförstånd och liknande. En nackdel med detta sätt var att det ibland var få 

ungdomar på plats, vilket gjorde att vi under långa perioder bara stod och väntade. En annan 

nackdel var att det var mindre kostnadseffektivt och mer tidskrävande, då vi behövde resa och 

skriva ut alla enkäter i pappersformat. 
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Bilaga 1 

Enkät till C-uppsats om ungdomars syn på ungdomsarbetslöshet 

Del 1 den svarande  

1. Jag är  

☐ Tjej 

☐Kille 

2. Jag är   [       ] år gammal¨ 

3. Bor du  

☐hemma hos föräldrar 

☐Egen bostad 

☐Med sambo 

☐Annat nämligen ____________________________________________ 

4. I vilken typ av område bor du? 

☐ Storstad  

☐ Stad 

☐ Mindre tätort 

☐ Landsbygd 

5. Vilken nivå på utbildning har du? 

☐ Grundskola 

☐Gymnasieutbildning 

☐Eftergymnasiel utbildning 

Examen  

6. Jobbar du någonstans för närvarande och i så fall till vilken grad?  
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☐Ja, timvikariat 

☐Ja, deltidsanställning 

☐Ja, Kortare vikariat heltid/deltid 

☐Nej 

7. Praktiserar du någonstans?  

☐ Ja 

☐ Nej 

 

 

 

8. Har du någon annan typ av sysselsättning så som jobbsökarkurser eller utbildning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Om ja, vad ? ________________________________________________________________ 

9. Har du tidigare varit anställd någonstans  

☐ Ja 

☐ Nej 

Vanligt jobb åtgärd mera  

10. Vad är din totala inkomst varje månad inräknat lön, bidrag, och andra extra 

inkomster? 

☐Jag har ingen inkomst för närvarande 

☐0-3000 

☐3000-5000 

☐5000-10000 
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☐10000-20000 

☐20000+ 

☐jag vill inte besvara denna frågan 

 

 

Del 2 Arbetsmarknaden 

 

11. Hur upplever du att arbetsmarknaden ser ut för dig? 

☐Det finns gott om jobb att söka 

☐Det finns jobb att söka  

☐Det finns inte mycket jobb att söka  

☐Det finns inga jobb att söka 

12. Hur tror du att de flesta får jobb? 

☐ Arbetsförmedlingen och platsbanken 

☐Genom kontakter 

☐Andra internettjänster t.ex Jobbsafari eller blocket//jobb 

☐Starta egen firma  

☐Knacka dörr 

☐Annat_________________________________________ 

13 .Tror du din ålder påverkar dinna chanser att få en anställning? 

☐Ja, jag tror min ålder ökar mina chanser 

☐Ja, jag tror min ålder minskar mina chanser 

☐Ja, men jag vet inte hur den påverkar mina chanser 
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☐Nej jag tror inte min ålder påverkar mina chanser 

14 .Tror du ungdomsarbetslösheten kommer förändras de närmaste 5 åren? 

☐Ja, den kommer öka 

☐Ja, den kommer minska 

☐Nej 

 

 

Del 3 Personlig påverkan  

 

15. Har du någon gång varit arbetslös ?  

☐ Ja   

☐ Nej 

Om nej, tack för din medverkan och din hjälp till vår forskning. 

Om ja, Vänligen besvara resten av frågorna.  

 

16. Upplever du att arbetslösheten påverkade andra människors åsikter om dig? 

☐Ja 

☐Nej 

Om ja på vilket sätt ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. Kände du att din självkänsla påverkades av din arbetslöshet? 
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☐ Ja, jag kände en positiv påverkan 

☐ Ja, jag kände en negativ påverkan 

☐ Nej  

18. Kände du att ditt sociala liv påverkades av din arbetslöshet?  

☐ Ja, jag kände en positiv påverkan 

☐ Ja, jag kände en negativ påverkan 

☐Nej 

 

 

 

19. Upplevde du stress, ångest, uppgivenhet eller någon annan negativ känsla under din 

arbetslöshet?( flera alternativ får kryssas på denna fråga) 

☐ Ja, ångest 

☐ Ja, stress 

☐ Ja, uppgivenhet 

☐ Ja, annat _________________________________________ 

☐ Nej 
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