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Abstract 

Ungdomsarbetslöshet är idag ett omfattande samhällsproblem och ett vanligt förekommande 

debattämne i media. Studiens fokus ligger på hur livsvillkoren för fyra unga vuxna i åldrarna 

24-26 år ser ut i relation till deras arbetslöshet, eller blivande arbetslöshet, med utgångspunkt i 

deras specifika livssituationer. Den teoretiska inramning som använts i studien är baserad på 

socialt kapital, symboliskt kapital, kulturellt kapital, habitus, livsstilar samt livsplaner. 

Kvalitativa intervjuer med de fyra unga vuxna, vilka samtliga har någon form av erfarenhet av 

arbetslöshet, utgör studiens utgångspunkt. I analysen läggs fokus på hur de påverkas av samt 

hanterar sin livssituation i förhållande till arbetslösheten. Analysen visar att de unga vuxna 

inget hellre vill än att få ett fast arbete men att de upplever att de på grund av samhälleliga 

begränsningar och brist på lämpligt nätverk har svårt att finna ett sådant. Framgick gjorde 

även att de unga vuxna ställer höga krav på sig själva i fråga om att skaffa ett arbete medan de 

har låga krav på hjälpinsatser från omgivningens sida. 
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Youth unemployment is a serious social problem and a widely discussed topic in media. The 

study focuses on the living conditions of four young adults between the ages of 24-26 in their 

capacity of being unemployed, or living with a risk of being unemployed in a near future, 

viewed from the life situations of the young adults. The theoretical framework of the study is 

based on social capital, symbolic capital, cultural capital, habitus, lifestyles and life-planning. 

The study is based on qualitative interviews with four young adults all having some form of 

experience of unemployment. In the analysis focus is given to explain how the informants 

discuss their life situation in relation to unemployment. The analysis shows that the 

informants want nothing more than to get a permanent job but experience that they due to 
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social limitations and lack of appropriate networks are having trouble finding such. What also 

appeared was that the informants have high demands on themselves to find a job whilst they 

have low demands on support from surrounding people. 

 

Keywords:   

Youth unemployment, unemployment, health, social capital, symbolic capital, cultural capital, 

habitus, lifestyles, life-planning, adulthood, modernity.   
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Förord 
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tack till min handledare Melker Labory för de värdefulla tips och råd som jag fått under 

uppsatsskrivandets alla stadier. Ett stort tack riktas även till min sambo, till min familj och till 

mina vänner för det stöd som de gett mig.    
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1 Inledning 

Ungdomsarbetslösheten är i dagens Sverige omfattande och en het fråga i media. En väg att 

undgå arbetslöshet blir för många ungdomar att studera vidare för att på så vis öka sin 

konkurrenskraftighet i förhållande till den tuffa arbetsmarknadssituation som idag råder. Vad 

som är viktigt för att akademiker ska få ett arbete är att de planerar sitt arbetssökande i god tid 

och skaffar sig kontakter genom examensjobb, praktik eller extraarbeten (Dagens Nyheter, 

2009).  

 

Men vad händer egentligen när unga människor har tagit sin examen? Studenter har investerat 

tid och pengar för att få ett jobb. För många tar det dock ett tag innan de hittar ett arbete att gå 

till vilket kan leda till arbetslöshet tiden däremellan, som i sin tur kan resultera i dels en ökad 

ekonomisk belastning för samhället men också i en rad problem för den enskilda i form av 

ekonomiska och psykosociala svårigheter (Rantakeisu, Starrin & Hagquist 1996, s.39).     
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1.1 Ett samhälle i förändring 

Att arbetslösheten i Sverige under de senaste årtiondena har ökat är för de allra flesta en 

välkänd och, för många, påtaglig sanning. Vad färre känner till är möjligtvis att ungdomars 

arbetslöshetsgrad skiljer sig dramatiskt i förhållande till den lägre, genomsnittliga, 

arbetslöshetssiffran (Håkansson 2011, s.1). I Statistiska centralbyråns (2012) lägesrapport från 

det fjärde kvartalet 2011 om den rådande arbetsmarknadssituationen framgår att antalet 

arbetslösa i Sverige mellan 15 och 74 år under den här perioden var 6,9 procent samtidigt som 

arbetslöshetssiffran för personer i åldern 15-24 år var 20,8 procent. För att skapa en klarare 

uppfattning av den rådande ungdomsarbetslöshetssiffrans stegring bör nämnas att 

arbetslösheten 1970 för ungdomar (20-24 åringar) var ungefär 2 procent (Håkansson 2011, 

s.1). I internationell jämförelse har den svenska ungdomsarbetslösheten stigit i sådan rask takt 

att den idag är en av Europas högsta (Håkansson 2011, s.2). Viktigt att nämna är dessutom att 

en högskoleutbildning i dagens Sverige inte behöver innebära ett slut på arbetslösheten eller 

att ett jobb som motsvarar förvärvad examen erhålls. Fyra av tio grundutbildade akademiker 

har ett år efter examen ännu inte hittat ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer 

(Företagarna, 2012).  

 

Statistiska centralbyråns (2009) definition av ungdomar är fortsättningsvis 15-24 år vilket har 

föranlett att jag i min undersökning definierat mina informanter, som är mellan 24-26 år, som 

unga vuxna. Eftersom det är specifikt utbildade unga vuxna och deras livssituation i 

förhållande till arbetslöshet som jag ämnat undersöka och inte hittat någon forskning bedriven 

på den här åldergruppen har jag utgått från den forskning som jag funnit mest relevant, det 

vill säga ifrån den som bedrivits om arbetslösa ungdomar som är 15-24 år respektive 20-24 år. 

Vad som har varit en av studiens starkaste drivkrafter har varit just att undersöka hur 

utbildade unga vuxna hanterar konsekvenserna av dagens arbetsmarknadssituation samt visa 

på vilka följder den här situationen har fört med sig för de unga vuxna i deras livssituationer.       

 

Samtidigt som allt fler yngre svenskar blir arbetslösa genomgår vårt samhälle en övergripande 

förändring. I brist på traditioner, vars uppgift har varit att strukturera individernas tillvaro 

inom fastlagda ramar, ställs människorna i det senmoderna samhället inför en komplex 

uppsättning av möjliga val, val som på grund av modernitetens icke-fundamentalistiska 

karaktär erbjuder liten hjälp vad gäller frågan om vad man bör välja (Giddens 1997, s.101). 

Ovan nämnda beskrivning av dagens samhälle kan tolkas som att traditionen inte längre 

präglar samhället. Lidskog (2006, s.54, 53) menar emellertid att det här antagandet är en allt 
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för långtgående slutsats och betonar att vi i det senmoderna samhället inte alls har slutat 

påverkas av traditioner. Istället menar författaren att det handlar om på vilka vis man förhåller 

sig till en tradition, samt hur man rättfärdigar den här tron (Lidskog 2006, s.54,53). 

Traditioner är alltså enligt Lidskog (2006, s.54) fortfarande viktiga men människorna i det 

senmoderna samhället avkrävs ett rationellt svar på frågan om varför de tillhör en viss 

traditionsriktning. Samhället håller således på att förändras i en riktning som innebär att 

ansvaret för att vidmakthålla traditioner läggs mer på individen och mindre på samhället. Det 

här innebär för individen en större ansträngning och kamp för att upprätthålla de traditioner 

som anses viktiga.          

  

De många val som människor gör varje dag är fortsättningsvis inte enbart beslut om hur man 

ska handla, utan också om vem man vill vara. Valet av arbete är ett av de många val som 

måste tas och utgör ett grundelement i den personliga livsorienteringen (Giddens 1997, 

s.102). Att vara ung och arbetslös i ett samhälle som präglas av att individen gör val ter sig 

rimligen problematiskt då ett av de viktigaste valen för denna kategori av människor, det vill 

säga valet av arbete, i många fall överhuvudtaget inte ens existerar. Arbetslöshet i det svenska 

samhället torde för övrigt upplevas med extra obehag då lönearbetet med dess medföljande 

prestationsmoral är en av vårt samhälles mest framträdande värdegrunder (Lindqvist & 

Nygren 2006, s.96). Individualiseringsprocessen är ytterligare ett fenomen som moderniteten 

fört med sig och utmärks av att traditionella band till familj, hemort, sociala klasser och andra 

kollektiv har försvagats. Den här försvagningen har i sin tur resulterat i att enskilda individer 

tvingas ta större ansvar för sina egna liv (Bjurström 2005, s.107).  

 

De omständigheter, eller kontexter, som här ovan målats upp lär inte inge hopp åt den unga 

och arbetslösa som i många fall, som ett alternativ till arbete men också som en möjlighet till 

att göra sig själv mer konkurrenskraftig, börjar studera. Gemensamt för ungdomar, oberoende 

av om de kommer att hamna i en längre arbetslöshet efter avslutade studier eller inte, är 

nämligen att de ofta är arbetslösa en period innan de erhåller arbete. Det här resulterar i att de 

under en period befinner sig i en vänteposition mellan ungdoms- och vuxenvärlden. En fråga 

som uppstår blir den som handlar om hur ungdomar påverkas när de fastnar i den här 

väntepositionen (Rantakeisu, Starrin & Hagquist 1996, s.39). Det har genom åren framlagts 

många förklaringar som syftat till att bättre förstå den här problematiken. Kontexten kring den 

unga arbetslösa är en sådan förklaring och framhåller omgivningen som en viktig faktor i 

förhållande till varför psykisk ohälsa utvecklas (Gonäs, Hallsten & Spånt 2006, s.70).  
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Att gå från en trygg studentvärld till en osäker arbetsmarknad kan vidare upplevas som en 

obehaglig upplevelse. De som har läst på högskola har ofta en föreställning om att 

utbildningen ska leda till ett arbete och en karriär vilket resulterar i att självförtroendet 

försvagas om de blir arbetslösa. Det kan hända att studenter mår riktigt dåligt av att vara 

arbetslösa och då är behovet av tröst och stöd viktigare än jobbcoachning eftersom de, för att 

lyckas erhålla arbete, måste må bra, både psykiskt och fysiskt (Studentliv, 2011). Vad som 

står klart är vidare att sysselsättning erbjuder bättre förutsättningar att utveckla god hälsa än 

vad arbetslöshet gör. Avgörande för ungdomars möjlighet att överhuvudtaget erhålla ett 

arbete är emellertid beroende av hur pass framgångsrika de har varit med att lyckas skapa 

relationer med exempelvis arbetsgivare (Håkansson 2011, s.60). Det här innebär att unga 

arbetslösa på egen hand har möjlighet att påverka sin situation genom valet att aktivt söka 

arbete och skapa kontakter. Detta till trots växer en tämligen mörk bild fram av ett modernt 

och individualistiskt samhälle som präglas av prestationsmoral och där en stor del av den 

yngre arbetskraften, eller Sveriges framtid om man så vill, har svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden. De unga och ofta utbildade arbetslösa missar därigenom tillfällen att ta sig 

ur väntepositionen och kliva in i vuxenvärlden. I det moderna samhället läggs dessutom allt 

mer ansvar på den enskilda individen som i högre grad än förr, på egen hand, förväntas ta 

hand om sig själv och sin livssituation. Hur finner då unga utbildade människor, som många 

gånger befinner sig i ett utanförskap samtidigt som de står på trappsteget till vuxenvärlden, 

sin plats och tillhörighet i ett samhälle där arbete blir allt svårare att erhålla?      
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2 Syfte & frågeställning 

 

Mitt syfte är att undersöka hur fyra unga utbildade vuxna ser på sina livsvillkor i egenskap av 

att vara arbetslösa, eller eventuellt stundande arbetslösa, med utgångspunkt i de unga vuxnas 

livssituationer.  

 

Min frågeställning är:  

 

Hur ser de fyra utbildade unga vuxnas livssituation ut i relation till arbetslöshet/eventuellt 

stundande arbetslöshet?  

 

Vilka strategier använder de fyra utbildade unga vuxna för att skapa mening i sin tillvaro? 

 

Hur påverkas de fyra utbildade unga vuxna av arbetslöshet/eventuellt stundande arbetslöshet? 
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3 Metod 

3.1 Val av hermeneutiken som vetenskaplig ansats  

Här nedan följer en redogörelse av de metodologiska tillvägagångssätt som jag i min 

undersökning har använt mig av. Valet av vetenskaplig ansats tillika metateori föll på 

hermeneutiken mot bakgrund av att undersökningen syftar till att söka förståelse kring fyra 

utbildade unga vuxnas livssituationer i förhållande till arbetslöshet genom tolkning och 

beskrivning. Hermeneutik kan översättas till just tolkningslära och fungerar idag som en 

vetenskaplig riktning där forskaren studerar, tolkar samt försöker att förstå grundbetingelserna 

i den mänskliga existensen genom det talade eller skrivna språket (Patel & Davidsson 2003, 

s.28-29). Hermeneutiken har alltjämt fått stå för kvalitativa förståelse – och tolkningssystem 

samt en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad (Patel & Davidsson 2003, s.29). 

Hermeneutikern försöker vidare att se helheten i forskningsproblemet (holism), vilket kan 

illustreras med att helheten är mer än summan av delarna (Patel & Davidsson 2003, s.30). Det 

finns emellertid inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt i den hermeneutiska 

tolkningsprocessen vilket brukar kallas för den hermeneutiska spiralen och innebär att text, 

tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse är delar i en helhet som 

ständigt växer och utvecklas med målet att spegla det genuint mänskliga (Patel & Davidsson 

2003, s.31). I det här kapitlet framgår hur kunskapsproduktionen i mitt examensarbete har 

präglats av den här spiralliknande processen. 

 

3.2 En kvalitativ intervjustudie 

Mitt syfte med frågeställning har föranlett att jag har valt att använda mig av en kvalitativ 

ansats i mitt examensarbete. Patel & Davidsson (2003, s.14) menar att kvalitativt inriktad 

forskning kännetecknas av att datainsamlingen fokuserar på så kallade mjuka data, såsom 

kvalitativa intervjuer och tolkande, verbala analyser. Val av metod avgörs vidare av hur 

undersökningsproblemet är formulerat. Om problemet, som det gör i min undersökning, 

handlar om att tolka och förstå människors upplevelser bör kvalitativa metoder användas.  

 

För att på bästa sätt kunna besvara mitt syfte med frågeställning har jag som 

datainsamlingsmetod valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer. Det här innebär 

att jag som intervjuare har utgått från en i förhand sammansatt lista av frågor. Frågorna har 

inte nödvändigtvis behövts besvarats i ordningsföljd vilket har möjliggjort för mig att tillåta 

mina informanter att utveckla sina tankar. De har för övrigt själva fått bestämma över hur lång 
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tid som behövts för att redogöra för en speciell ståndpunkt (Robson 2011, s.285). Viktigt att ta 

med i beaktelse när det handlar om intervjuer är enligt Jacobsson (2008, s.170) att det är svårt 

för forskaren att veta om informanten är sanningsenlig och om denne hade svarat annorlunda 

om någon annan intervjuare hade ställt frågorna. Forskaren utgör dessutom, i egenskap av att 

vara intervjuare och privatperson, en risk för att kontaminera det insamlade materialet. Det 

här är någonting som jag haft i åtanke och motverkat genom att jag har strävat efter att skapa 

förtroende och tillit i förhållande till mina informanter, försökt att vara neutral i min egenskap 

av att vara forskare, undvikit att ställa ledande frågor samt låtit bli att genom ord eller 

kroppsspråk på något sätt verka dömande gentemot informanterna. Merriam (1994, s.53) 

lyfter dessutom fram vikten av att forskaren har i åtanke att människorna som medverkar i 

studien, det vill säga jag och mina informanter, utgör potentiella felkällor på så vis att all data 

filtreras genom subjektiva observationer och subjektiva uttalanden.  

 

Min intervjuguide har utformats i enlighet med mitt syfte, och har inbegripit frågor rörande 

alltifrån familjesituation och ålder till mer komplexa och ingående frågor om den egna 

personen i relation till arbetslöshet. För att förenkla samt ge intervjuprocessen struktur valde 

jag att tematisera mina intervjufrågor. Intervjuguiden återfinns i sin helhet under rubriken 

Bilaga 2.      

 

3.3 Urvalsförfarande  

I mitt sökande efter informanter till min undersökning utgick jag från följande kriterier: 1) att 

de skulle inneha någon form av akademisk utbildning 2) att informanterna skulle vara unga 

och vuxna (24-26 år) och 3) att de skulle vara arbetslösa alternativt befara att inom kortare tid 

(1 år) hamna i arbetslöshet. Statistiska centralbyråns (2009) definition av ungdomar är 15-24 

år vilket föranlett att jag i min undersökning definierat unga vuxna som 24-26 åringar. 

Statistiska centralbyrån (2011) definierar vidare arbetslösa som den del av befolkningen som 

befinner sig i situationen ”utan arbete, kan ta arbete direkt”. Viktigt att tillägga är dessutom 

att studenter inräknas i kategorin arbetslösa (Statistiska centralbyrån, 2009). Vad som 

kommer att framgå i min undersökning är att fokus inte läggs så mycket på arbetslösa som på 

utbildade unga vuxnas livssituation i förhållande till arbetslöshet. Den här distinktionen har 

gjorts på grundval av att mina informanter utgörs av en grupp där både arbetslösa/studerande 

och deltidsarbetande ingår. Det kommer således att läggas stor vikt vid arbetslösa/studerande, 

deltidsarbetande samt erfarenheter av arbetslöshet men med det huvudsakliga målet att belysa 

utbildade unga vuxnas livssituation i förhållande till arbetslöshet, oberoende form och grad. 
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Att mina informanter var akademiker var det viktigaste kriteriet för min undersökning vilket 

är väl värt att betona. 

 

Jag har således använt mig av ett subjektivt urval genom att handplocka lämpliga informanter 

på grundval av deras specifika livssituationer vilket resulterat i att värdefull och, för 

undersökningen, passande data har kunnat produceras. Fördelen med subjektivt urval är just 

den att forskaren tillåts närma sig människor som denne anser vara avgörande för forskningen 

(Denscombe 2009, s.37). Genom bekanta fick jag kontakt med de fyra utbildade unga vuxna 

som i min studie kommit att fungera som informanter. Efter visat intresse för deltagande 

tydliggjordes undersökningens huvuddrag via telefon följt av e-postutskick där en mer 

detaljerad upplysning om studien gavs genom informations – och samtyckesbrev (Se bilaga 

1). För att öka trygghetskänsla och tillit valde jag dessutom redan i ett tidigt stadium att 

klargöra för de etiska riktlinjer som jag varit skyldig att förhålla mig till. Förmedlades gjordes 

även de rättigheter som mina informanter har i egenskap av att vara forskningsdeltagare (se 

Etiska överväganden). Tid och rum bokades därefter för intervjuerna. Intervjuernas längd 

varierade från en till en och en halv timme. 

 

3.4 Analysmetod och tillvägagångssätt    

Min analysmetod kan beskrivas i abduktiva termer då undersökningen ämnat tolka 

informanterna genom intervjuer för att sedan relatera deras utsagor till teoretiska och 

begreppsmässiga perspektiv. Den här processen möjliggjorde tolkningar av informanternas 

upplevda livssituationer, tankar och upplevelser. Analysmetoden har dessutom tillåtit mig att 

använda flera tolkningsramar i både ett komplementärt och integrerande syfte. Att influeras av 

abduktion har även bidragit till att jag efter analysen fått insikt om hur diverse förhållanden 

och omständigheter hänger samman (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003, 

s.185). 

 

När mina intervjuer samt utskrifterna var klara blev det dags att förbereda mig inför den 

kvalitativa dataanalysen som i sitt genomförande starkt har kommit att präglats av 

Denscombes (2009) rekommendationer. De steg som därmed kom att inbegripas var 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data samt 

presentation av data (Denscombe 2009, s.369). Det första som jag gjorde var att organisera 

mina utskrifter genom att läsa igenom texterna samt ge varje bit av rådata ett specifikt 

serienummer (Denscombe 2009, s.371). För att bli väl förtrogen med data läste jag sedan 
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igenom de utskrivna intervjuerna ett antal gånger för att därigenom upptäcka underförstådda 

betydelser (Denscombe 2009, s.372). Efter det här så påbörjade jag den process som handlade 

om att identifiera teman i materialet (Denscombe 2009, s.374). För att förenkla 

analysprocessen samt för på ett tydligt och överskådligt vis koppla an mitt resultat med mitt 

syfte och frågeställning valde jag att insortera de teman som jag funnit under mina tre 

forskningsfrågor. Det här innebär att jag har lyckats begränsa och sortera in mitt resultat, som 

jag inledningsvis funnit många sammanhang och kopplingar inom, under tre stycken teman. 

 

Viktigt att nämna är fortsättningsvis att min analysprocess, precis som den ovan beskrivna 

hermeneutiska spiralen, har varit delar i en repetitiv process som innebär att varje uppgift i 

analysen har kommit att återupptas flera gånger, allteftersom analysprocessen utvecklats 

(Denscombe 2009, s.374). För att kunna hantera den trassliga dataanalys som kvalitativa 

forskare ofta ställs inför hade jag redan innan undersökningen tagit sin början accepterat det 

faktum att all data inte kunde presenteras (Denscombe 2009, s.387). Viktigt i det här 

avseendet är att undersökningens syfte och frågeställningar har fungerat som viktiga riktlinjer 

och rensningsinstrument. Jag har således strävat efter att vara selektiv med vad som skall 

presenteras genom att jag har fungerat som en redaktör och prioriterat vad jag upplevt som de 

mest centrala delarna i min dataanalys (Denscombe 2009, s.387). 

 

3.5 Reliabilitet & validitet  

De traditionella underlagen för att bedöma forskningskvalitén har varit trovärdighet (validitet) 

och tillförlitlighet (reliabilitet) (Denscombe 2009, s.378). Merriam (1994, s.177) menar 

emellertid att de här begreppen får en annan innebörd inom kvalitativ forskning varinom inre 

validitet, reliabilitet samt extern validitet utgör lämpliga tillvägagångssätt att använda sig av.  

 

Inre validitet handlar om huruvida forskarens resultat stämmer överens med verkligheten.  I 

kvalitativa studier så är det vanligt att man strävar efter att nå människors egna skildringar av 

verkligheten, varav det som tycks vara sant är viktigare än själva sanningen. För att kunna 

bedöma den inre validiteten i undersökningen värdesätts forskarens förmåga att kunna återge 

informanternas egna verkligheter på ett ärligt sätt samt med ett holistiskt perspektiv (Merriam 

1994, s.177-178). Jag har ämnat återge informanternas subjektiva verkligheter genom att 

under intervjuprocessen spela in informanternas egna utsagor för att därefter skriva ut dem 

med exakt återgivning. På så sätt har jag mildrat effekten av min egen påverkan. För att uppnå 
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ett holistiskt perspektiv har jag sedan tolkat mina informanters utsagor genom ett flertal 

vedertagna teoretiska begrepp.  

 

Merriam (1994, s.180-183) menar att reliabilitet i grunden handlar om huruvida 

undersökningens resultat kan upprepas av andra forskare, vilket blir svårt vid en kvalitativ 

studie då informanternas verkligheter är unika och ickestatiska. Det här innebär emellertid 

inte att den kvalitativa studiens resultat blir mindre reliabelt. För att öka reliabiliteten bör 

dock forskaren, vilket också Robson (2011, s.156) förespråkar, detaljerat beskriva sin metod 

så att andra forskare har möjlighet att följa i samma spår. Jag har försökt att följa de här råden 

genom att i min undersökning presentera en noggrant utförd metoddel. Ytterligare ett sätt att 

försäkra sig om reliabilitet inom forskning är, enligt Merriam (1994, s.181-182), att stärka den 

inre validiteten. Vad gäller reliabiliteten hos forskningens instrument så kan man inom 

kvalitativ forskning tänka att forskaren är själva instrumentet och att dess reliabilitet ökar med 

utbildning och erfarenhet. I min undersökning har jag försökt att vara medveten om att jag i 

egenskap av att vara oerfaren forskare kan utgöra en felkälla. Jag har dessutom strävat efter 

att minska min påverkan genom att tolka informanternas verklighet genom tidigare erkända 

teorier. 

 

Med extern validitet menas i vilken grad som en undersöknings resultat är generaliserbara. 

Generaliseringsbegreppet får emellertid en annan innebörd inom kvalitativ forskning jämfört 

med vad den får inom kvantitativ forskning, och har därför omformats till bland annat 

begreppet generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren. Med det här sättet att 

beakta extern validitet så är det läsaren eller användaren som får avgöra om forskningens 

resultat är tillämpbara på andra situationer eller inte. För att underlätta för läsaren bör dock 

forskaren vara precis i sin beskrivning så att kontextförståelse kan uppnås (Merriam 1994, 

s.183-187). Det här är någonting som jag i min undersökning har strävat efter att uppnå 

genom en noggrann beskrivning av förfarande – och tillvägagångssätt samt väl utskrivna 

informantutsagor.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Eftersom att det inom forskning finns en inneboende potential att informanter utsätts för press 

och ångest måste forskaren ta hänsyn till etiska överväganden (Robson 2011, s.194). Det är 

således vikigt att forskaren respekterar deltagarnas rättigheter och värdighet samtidigt som 
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denne skapar förutsättningar så att forskningsprocessen kan ske utan att någon riskerar att fara 

illa utav att medverka (Denscombe 2009, s.193). 

 

Jag har i min undersökning använt mig av, samt följt, de forskningsetiska riktlinjer som har 

utvecklats av HSFR (Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990 ). Enligt de 

här riktlinjerna har alla medlemmar av samhället rätt till skydd mot otillbörlig insyn. Det är 

dessutom oacceptabelt att individer utsätts för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Det här kravet, kallat individskyddskravet, utgörs av fyra huvudkrav som pekar på 

hur forskning bör bedrivas. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har jag tillvaratagit på så vis att jag har informerat mina informanter om 

studiens syfte och innehåll. Det här har jag gjort genom utskick av informations – och 

samtyckesbrev, informationssamtal samt genom kortare information vid intervjuns start. Jag 

lade tonvikt på informantens frivillighet att delta samt på dennes anonymitet. Eftersom 

människor kan uppleva obehag av att bli inspelade informerade jag även om den här aspekten.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom samtyckesbrevet och information kring informanternas 

rättigheter. Jag var dessutom noggrann med att inte utsätta informanterna för någon form av 

otillbörlig påtryckning.  

 

Konfidentialitetskravet har jag följt genom att ge informanterna fiktiva namn. Allt insamlat 

material om informanterna kommer att användas enbart i forskningssyfte och när 

undersökningen är klar kommer det att raderas. 

 

Nyttjandekravet har efterlevts i och med att jag under inga omständigheter har använt mina 

intervjudata till något annat än till min undersökning. Jag har inte på något sätt lånat ut 

information om informanterna eller använt information rörande dem i något annat ändamål än 

i forskningssyfte.  

 

Jag upplever att den trygghet som implementeringen av de här riktlinjerna gett både mig och 

mina informanter har verkat positivt i förhållande till min undersökning på så sätt att samtalen 

i intervjuerna har präglats av en känsla av tillit vilket tillåtit en hög grad av öppenhet.  

 



 

16 

 

Vad som beskrivits i metoddelen är på vilket sätt jag har gått tillväga för att söka förståelse 

kring hur fyra utbildade unga vuxna talat om sina livssituationer i förhållande till arbetslöshet. 

Genom intervjuer har jag fått kännedom om enskilda informanternas tankar och upplevelser. 

För att få en tillräckligt god förståelse kring mitt forskningsproblem krävs emellertid en 

redogörelse för den kontext för inom vilka de unga vuxna lever. Den här kontexten erbjuds i 

följande kapitel.      

 

 

4 Bakgrund, tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter 

Genom att sammanfläta litteratur, forskning och teoretiska utgångspunkter som relaterar till 

arbetslöshet och utbildade unga vuxnas situation i förhållande till arbetslöshet, ämnar jag 

redogöra för de aspekter och förutsättningar som kommit att ligga till grund för min 

undersökning. Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet är på intet sätt en ny företeelse vilket 

innebär att en hel del forskning redan har bedrivits på området. Forskning bedriven om 

utbildade unga vuxna (runt 24-26 år) arbetslösa har emellertid varit svårare att erhålla varvid 

jag har gjort mitt yttersta för att välja ut de infallsvinklar som jag ansett mest relevanta i 

förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Viktigt att tillägga är att en av 

anledningarna till att jag valde den här gruppen av informanter var just den att jag ansåg att 

mer forskning behövdes på området. Inledningsvis ges en kontextuell, historisk och statistisk 

överblick av arbetslöshetens utveckling i Sverige följt av en jämförelse av ungdomars och 

vuxnas arbetslöshet. Därefter ges inblick i de teorietiska utgångspunkter som jag använt mig 

av när jag har analyserat mina informanters svar. De utgångspunkter som jag använt mig av är 

två definitioner av socialt kapital, symboliskt kapital, kulturellt kapital, habitus, livsstilar 

samt livsplaner. En kortare redogörelse kommer även att ges rörande hur det teoretiska 

perspektivet socialt kapital har behandlats och använts inom annan forskning.   

 

4.1 Arbetslösheten stiger 

Kännetecken för Sverige var under lång tid låg arbetslöshet och hög sysselsättning, och vid  

slutet av 1980-talet var Sverige inne i en omfattande högkonjunktur. Antalet sysselsatta 

uppgick till runt 4,5 miljoner arbetande av den förvärvsaktiva befolkningen, samtidigt som 

den öppna arbetslösheten var ungefär 2 procent (Johansson & Hornemann Møller 2009, s.9). 

Vad få vid den här tidpunkten anande var emellertid att den svenska arbetsmarknaden stod 

inför en mörk framtid. I och med den ekonomiska krisen under tidigt 1990-tal ökade andelen 
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arbetslösa (Johansson & Hornemann Møller 2009, s.9), dvs. den del av befolkningen som 

befinner sig i situationen ”utan arbete, kan ta arbete direkt” (Statistiska centralbyrån 2011), 

till över 8 procent medan antalet sysselsatta minskade med fler än en halv miljon (Johansson 

& Hornemann Møller 2009, s.9). Därefter låg arbetslösheten på en mycket hög nivå under ett 

antal år innan den gradvis sjönk för att på nytt stiga i början av 2 000-talet (Gonäs, Hallsten & 

Spånt 2006, s.12). Mörkret tätnade ytterligare i och med den amerikanska bolånekrisen 2008 

som resulterade i att världsekonomin återigen föll handlöst. Under 2009 beräknades att 50 

miljoner jobb världen över gått förlorade (Weman 2011, s.67). Strax innan den ekonomiska 

krisen, närmare bestämt under det fjärde kvartalet 2007, var antalet arbetslösa i Sverige i 

åldern 15-74 år 264 000 personer, det vill säga 5,5 procent av arbetskraften (Statistiska 

centralbyrån, 2008). Under det fjärde kvartalet 2009 stod däremot 402 000 personer i åldern 

15-74 år utan jobb vilket motsvarar en arbetslöshetsgrad på 8,3 procent (Statistiska 

centralbyrån, 2010). Under det fjärde kvartalet 2011 kan emellertid en minskning av 

arbetslösheten urskiljas då den här siffran sjönk till 6,9 procent (Statistiska centralbyrån, 

2012). Även om arbetslöshetssiffrorna kan verka höga är de dramatiskt lägre än den för yngre 

människor mellan 20 och 24 år. För den här gruppen har arbetslöshetssiffran stigit från 2 till 

över 20 procent mellan 1970 och 2010 (Håkansson 2011, s.1).  

 

Figur 1 (se bilaga 3) visar på att arbetslösheten hos ungdomar i åldern 15-24 år under det 

första kvartalet 2009 var 24,4 procent. Vad som framgår är dessutom att arbetslösheten var 

avsevärt högre bland ungdomar än hos resten av befolkningen (Statistiska centralbyrån, 

2009). Vad som kan urskiljas i Figur 2 (se bilaga 4) är däremot att det under den första 

hälften av 2007 skedde en nedgång av arbetslösheten i åldrarna 20-24 år för att strax därpå 

återigen stiga under ett antal år framåt. Viktigt att tillägga är att ungdomsarbetslösheten är 

särskilt hög bland utrikesfödda ungdomar samt att 45 procent av de arbetslösa ungdomarna 

mellan 15-24 år 2009 var heltidsstuderande (Statistiska centralbyrån, 2009).  

 

De tider som en akademisk examen var en garant för ett välbetalt arbete är fortsättningsvis 

sedan länge förbi. Omställningen från att vara student till att bli arbetssökande kan vara svår 

då det många gånger är besvärligt att hitta ett arbete. Det här blir inte bättre av att 

arbetsförmedlingen vet förvånansvärt lite om akademiker vilket resulterat i att många av 

arbetsförmedlingens utbildade klienter blivit missnöjda med arbetsförmedlarnas förmåga att 

bistå dem. Arbetsförmedlingen har emellertid börjat uppmärksamma att allt fler av deras 

klienter är akademiker (Studentliv, 2006).    
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Från att under längre tid varit ett välmående land med låg arbetslöshet har alltså Sverige 

utvecklats till ett land med massarbetslöshet. En intressant fråga som uppkommit blir den 

varför ungdomar i så mycket högre grad än vuxna tvingas in i den här massarbetslösheten.  

 

4.2 Skillnaden mellan arbetslösa ungdomar och arbetslösa vuxna 

Hur kommer det sig att det är yngre, ofta välutbildade, människor som är överrepresenterade i 

arbetslöshetsstatistiken? Det finns naturligtvis inget entydigt svar på den här frågan men en 

anledning är att ungdomar, i betydligt högre utsträckning än vuxna, möter svårigheter vad 

gäller att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. När unga människor är klara med 

sina studier är de ofta arbetslösa en period innan de får arbete vilket resulterar i att de under 

en viss period befinner sig i en vänteposition mellan ungdoms- och vuxenvärlden 

(Rantakeisu, Starrin & Hagquist 1996, s.39). Det är vidare känt att arbetslöshet bland vuxna 

ökar risken att drabbas av ohälsa och försämrad självbild samt av ekonomiska svårigheter. 

Det är emellertid svårt att säga någonting definitivt om arbetslöshet påverkar unga på samma 

sätt som vuxna. Det ser dock ut som att arbetslöshet på kort sikt är mindre belastande för unga 

människor vilket kan bero på att de oftast inte har samma försörjningsbörda som vuxna. I en 

rad studier har man icke desto mindre funnit samband mellan ungdomsarbetslöshet och 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Slutsatsen rörande unga människor blir därmed att 

arbetslöshet ökar risken för att drabbas av psykiska besvär och psykisk ohälsa (Rantakeisu, 

Starrin & Hagquist 1996, s.39).  

 

4.3 Socialt kapital (Definition 1) 

Med hjälp av följande teoretiska perspektiv ämnar jag måla en bild av hur mina fyra 

informanter upplever sin situation i förhållande till arbetslöshet. Hur ser deras livssituation ut 

och vilka strategier använder de sig av för att skapa mening i sin tillvaro samt på vilka sätt 

påverkas de av arbetslöshet? De teoretiska perspektiven utgör tillsammans en bred grund 

varpå förståelse om de här förhållandena ämnas uppnås. 

 

I tidigare forskning har det påvisats att arbetslöshet har en kraftigt negativ effekt på individers 

subjektiva välbefinnande. I Unemployment, Social Capital, and Subjective Well-Being 

undersöker Winkelmann om, och i vilken utsträckning, som individer med starkt socialt 

kapital (det vill säga individer med starka sociala nätverk samt medverkande i sociala 

aktiviteter) är skyddade från de skadliga påföljder som arbetslöshet kan medföra. Genom att 

använda sig av the German Socio-economic Panel 1984-2004, en hushållsbaserad studie som 
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sedan 1984 årligen och systematiskt följt upp och intervjuat hushåll i Tyskland, kommer 

Winkelmann fram till att socialt kapital är en viktig faktor för att kunna förutsäga grad av 

välbefinnande. Resultaten visade emellertid inte på några bevis för att en hög grad av socialt 

kapital medförde högre välbefinnande hos människor som var arbetslösa. Oklart i den här 

artikeln förblir således vad ursprunget och mekanismerna bakom ett minskat välbefinnande 

hos arbetslösa beror på (Winkelmann 2009, s.421). Artikelns hypoteser är emellertid att 

arbetslöshetens effekt på det subjektiva välbefinnandet berodde på mängden av socialt kapital 

som en person är utrustad med, det vill säga ju högre socialt kapital en person har, ju mindre 

förlust av subjektivt välbefinnande under arbetslöshet (Winkelmann 2009, s.422). Studien 

avslutas med att författaren betonar vikten av att mer forskning görs i förhållande till frågan 

om hur arbetslöshet, socialt kapital samt välmående hänger samman (Winkelmann 2009, 

s.429). 

 

Avgörande för ungdomars möjlighet att erhålla arbete är fortsättningsvis beroende av hur pass 

starkt socialt kapital de innehar. När de deltar i överbryggande eller andra sorter av 

sammanlänkande relationer så skapas nämligen normer som tillit och trovärdighet. På 

individnivå är socialt kapital, definierat som relationer, viktigt för den unga arbetslösa på så 

sätt att den sänker företagens/verksamheternas riskpremie genom att informationen om 

individen ökar. Av de relationer som skapats genom det sociala kapitalet kommer en extern 

effekt att uppstå i form av tillit. Det är dock relationen i sig som är en tillgång för individen. 

Socialt kapital kan, precis som ekonomiskt kapital, ge avkastning (Håkansson 2011, s.59-60).  

 

4.4 Socialt kapital (Definition 2) 

En något annorlunda definition av socialt kapital återfinns hos Bourdieu där begreppets 

innebörd i det närmaste är densamma som ”förbindelser”. Förbindelser kan vara exempelvis 

släktrelationer eller vänskapsband, det vill säga något som är oskiljaktigt förankrat i de band 

som förenar individerna i en grupp med varandra (Broady 1991, s.128). Utan de här 

förbindelserna kan det vara svårt för även den längst och bäst utbildade personen att nå en 

uppsatt position. Vad som menas är med andra ord att en persons innehav av socialt kapital 

avgör dennes chanser att till fullo kunna använda sig av och utnyttja sin utbildning, oavsett 

examen (Broady 1991, s.152). En examen med hög status garanterar heller inte ett fortsatt 

lyckosamt liv. Att stöd från släkt, studiekamrater och vänner kan sammankallas vid behov är 

en förutsättning för en lyckad yrkeskarriär och andra sociala framgångar (Broady 1991, 

s.128). 
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Anskaffandet av en hög grad av socialt kapital ses av Bourdieu som ett tids- och 

kostnadskrävande investeringsarbete som på intet sätt tillåter en tillvaro av lathet (Broady 

1991, s.129). Det sociala kapitalet kan till skillnad från exempelvis kulturellt kapital, vilket 

beskrivs mer ingående här nedan, inte räknas som en underavdelning till det symboliska 

kapitalet, som även det beskrivs här nedan, eftersom det inte låter sig lagras i materiella 

tillgångar eller i institutioner, texter, examina eller titlar. Bourdieu tänker sig närmare bestämt 

att individerna i en sammansvetsad grupp var och en på sitt håll uppsamlar exempelvis 

kulturellt kapital och knyter kontakter vilket resulterar i det sociala kapitalet som gruppens 

samtliga medlemmar sedan kan dra fördel av (Broady 1991, s.128).    

 

4.5 Symboliskt och kulturellt kapital 

Ungefärliga översättningar av Bourdieus begrepp kapital är värden, tillgångar eller resurser. 

Det är alltjämt det symboliska kapitalet som betraktas som det mest fundamentala begreppet i 

Bourdieus sociologi. Det används inom sociologin för att fånga in hur vissa människor eller 

institutioner, examina och titlar med mera åtnjuter tillit, vördnad och prestige, det vill säga att 

de erkänns som hedersvärda, vördnadsvärda, sanningsenliga eller överlägsna. Det här 

erkännandet är dock ingen individuell angelägenhet då den vilar på gruppers 

trosföreställningar vilket leder till preciseringen att symboliskt kapital är det som av sociala 

grupper erkänns som värdefullt och som tillmäts värde. Symboliskt kapital kan för övrigt 

variera mellan olika grupper. Viktigt att tillägga är att symboliska tillgångar endast kan 

fungera som symboliskt kapital under premissen att det finns en marknad för de här 

tillgångarna i form av människor som delar uppfattningen om att exempelvis en viss bedrift 

eller titel är värdefull (Broady 1991, s.123).   

 

Att bli sedd som en person av hög klass och prestige är detsamma som att bli erkänd som en 

legitim samhällsdeltagare och ibland även som en legitim auktoritet. Med en sådan legitimitet 

eller position följer makten att namnge eller bestämma innebörden av exempelvis grupper. 

Den här legitimiteten för dessutom med sig makten att skapa den officiella versionen av den 

sociala världen. De människor som inte innehar höga nivåer av kapital och som saknar 

förmågan att exempelvis tala väl och därigenom förmedla sina kapital befinner sig ofta på de 

lägre trappstegen i samhället och kan enbart se sig själva genom den bild som de människor 

som fungerar som legitima auktoriteter har konstruerat (Mahar, Harker & Wilkes 1990, s.14). 
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Det är således viktigt för individen att kunna förmedla och framhäva sina kapitalarter genom 

det talade eller skrivna språket samt genom gester (Broady 1991, s.123).   

 

Kulturellt kapital kan fortsättningsvis sägas vara en bred underavdelning till det symboliska 

kapitalet och innefattar tillgångar så som examina från respekterade lärosäten, kunskap om 

kultur såsom klassisk musik eller litteratur samt fallenhet för att uttrycka sig kultiverat i tal 

och skrift (Broady 1991, s.123). De olika sorterna av kapital är alltjämt konvertibla i den 

meningen att de kan bytas ut mot andra sorters kapital. Den mest kraftfulla förvandlingen är 

just den till symboliskt kapital eftersom det är i den här formen som de olika kapitalarterna 

uppfattas och erkänns som legitima (Mahar, Harker & Wilkes 1990, s.14). Det kulturella 

kapitalet blir således erkänt och prestigefyllt enbart om det innehar eller förvandlas till 

symboliskt kapital vilket alltså kan uppnås genom personlig framhävning av kapitalarterna 

(Broady 1991, s.123-124). 

 

4.6 Habitus 

Habitus är enligt Bourdieu ett system av dispositioner som möjliggör för människor att 

handla, tänka samt orientera sig i den sociala världen. Systemen av dispositioner är resultatet 

av sociala erfarenheter, minnen, sätt att röra sig samt av att man tänker. Det här har sedan 

ristats in i människors kroppar och psyken. Människors habitus har med andra ord formats av 

det liv de levt och styr deras föreställningar och praktiker och bidrar på så vis till att den 

sociala världen återskapas (Broady 1991, s.160). Bourdieus begrepp habitus och kapital är 

nära sammankopplade med varandra. Människans habitus är som nämnts bestämda av sociala 

villkor vilka i sin tur till stor del bestäms av kapitalarternas fördelning. Hos en intellektuell 

individ som är uppväxt i en familj där det kulturella kapitalet väger mycket tyngre än det 

ekonomiska kapitalet skiljer sig antagligen dennes habitus jämfört med den habitus som finns 

hos den som har växt upp som barn till en industriledare där det ekonomiska kapitalet väger 

tyngre. De här två individerna ärver således kapital med omvänd fördelning. På det här viset 

kan människors habitus skilja sig åt beroende på nedärvda eller förvärvade kapital. Vice versa 

kan habitus påverka individens val av kapital på så sätt att människors habitus påverkar deras 

sätt att investera, uppsamla samt konvertera kapital (Broady 1991, s.161-162). Alla människor 

är för övrigt utrustade med habitus men en del medborgares habitus värderas högre än andras 

vilket är en värdesättning som också kan skifta mellan olika grupper (Broady 1991, s.160).  
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4.7 Livsstilar 

Samtidigt som allt fler yngre människor blir arbetslösa genomgår jaget en förvandling där en 

av de viktigaste komponenterna i vardagslivet blir valet (Giddens 1997, s.101). Medan 

traditioner strukturerar tillvaron inom fastlagda ramar konfronterar moderniteten istället 

individen med en komplex uppsättning av möjliga val, val som på grund av modernitetens 

icke-fundamentalistiska karaktär erbjuder liten hjälp vad gäller frågan om vad man bör välja. 

Det här resulterar i en rad konsekvenser för vilken en av dem handlar om livsstilens dominans 

och betydelse för den enskilde individen. I den högmoderna världen, eller den nutida om man 

så vill, tvingas individerna att följa livsstilar just på grund av att det inte finns något annat 

alternativ än att just välja. En livsstil kan definieras som en sammansatt uppsättning praktiker 

som en individ följer där rutinerna införlivas i kläd- och matvanor, handlingssätt samt 

umgängeskretsar (Giddens 1997, s.101-102). De många val som en individ gör varje dag är 

för övrigt inte enbart beslut om hur man ska handla utan också om vem man vill vara. Vart 

man ska arbeta är ett av de många val som måste tas. Att välja yrke är ett grundelement i den 

personliga livsorienteringen och att vara arbetslös skulle för en arbetssökande kunna medföra 

ohälsa eftersom individer, som är vana att röra sig mellan olika omgivningar eller platser i sitt 

vardagsliv, kan uppleva obehag i miljöer som på ett eller annat vis ifrågasätter den egna 

livsstilen (Giddens 1997, s.102, 104).  

 

4.8 Livsplaner 

I vårt moderna samhälle där många livsstilsmöjligheter existerar, blir det fortsättningsvis 

synnerligen viktigt med strategisk livsplanering. Livsplaner är, precis som livsstilar, något 

som oundvikligen följer med de posttraditionella sociala former som idag präglar vårt 

samhälle, och beskrivs som ett medel för att förbereda sig inför framtida handlingar (Giddens 

1997, s.106). Man kan tala om livsplanskalendrar eller personliga kalendrar vilka används för 

att hantera livets personliga tid. Den här formen av kalender är till för att individen ska kunna 

placera in viktiga händelser i tiden och den ändras och omarbetas, precis som livsstilen gör, 

beroende på förändrade omständigheter i individens liv eller sinnesstämning. Eftersom 

människans tankar är beroende av såväl förberedelser av framtiden som tolkningar av det 

förflutna förutsätts att livsplaneringen av tiden organiseras på ett särskilt sätt. Den här formen 

av planering behöver självklart inte omfatta strategiska förberedelser av hela det kvarvarande 

livet. Viktigt att understryka är emellertid att det är exceptionellt viktigt för 

självförverkligandet att man planerar så långt in i framtiden som till ens egen död samt att 
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man föreställer sig alla viktiga faser som man tror att man kommer att vara med om fram till 

dess (Giddens 1997, s.106).  

 

Livsstilsval och livsplanering är inte enbart en del av individens vardagsliv utan utgör 

dessutom institutionella ramar som medverkar till att forma dennes handlingar. Det är på 

grund av det här som livsstilsvalen och livsplaneringen är allmängiltiga under det moderna 

samhällets villkor, oberoende av hur objektivt begränsade individernas eller gruppernas 

sociala situationer är. För individer och grupper som på olika sätt är utsatta i samhället 

inskränks möjligheten att välja en annan livsstil eller planera sitt liv då det överskuggas av 

yttre, samhälleliga, begränsningar. Det är således individer och gruppers livsmöjligheter som 

bestämmer val av livsstil medan det å andra sidan är valen av livsstil som ofta används för att 

förstärka den fördelning av livsmöjligheter som redan finns. Det som oundvikligen måste 

göras om man strävar efter att utvidga sina livsstilsmöjligheter är helt enkelt att frigöra sig 

från förtryckande situationer. Under vissa fattiga omständigheter har dessutom traditionens 

grepp vittrat sönder än mer jämfört med vad den har gjort i delar av samhället som är rikare. 

Att kreativt sammanfoga en livsstil är i situationer präglat av exempelvis fattigdom vanligt 

förekommande. Livsstilsvanor konstrueras genom motståndet mot till exempel en situation 

präglad av fattigdom men också genom ett medvetet utarbetande av en särskild kulturell stil 

och handlingssätt (Giddens 1997, s.106).  

 

 

 

5 Presentation och analys 

Vad händer med människor som likt mina informanter hamnat eller riskerar att hamna i ett 

utanförskap som präglas av dålig ekonomi och hur upplever de sin situation och sina 

möjligheter till att skapa ett bättre liv? Människor påverkas och formas av många olika 

omständigheter vilka ovan beskrivna teorier och begrepp endast kan ge viss förklaring till. Jag 

har emellertid med hjälp av de här tolkningsramarna i följande kapitel sökt förklara hur mina 

informanter bygger upp sina liv samt skapar mening i förhållande till arbetslöshet. Med 

utgångspunkt i ett flertal teoretiska perspektiv har jag försökt skapa en så mångfasetterad bild 

av informanternas utsagor som möjligt för att på så vis uppnå förståelse om deras 

livsberättelser. 
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Jag kommer inledningsvis att ge en kortare presentation av mina informanters utsagor. 

Därefter följer en längre redogörelse av de här utsagorna tematiserat utifrån min 

frågeställning. Inom varje tema analyseras utsagorna under underrubriker och mot bakgrund 

av relevant teori.  

 

5.1 Presentation av informanterna 

 

Nadia 

Nadia är 24 år och bosatt i en mellanstor stad i Sverige. Hon har läst en treårig utbildning 

inom livsmedelskemi men har efter elva månader ännu inte lyckats få tag i ett jobb med 

undantag för kortare vikariat. Nadia mådde psykiskt dåligt under sin arbetslöshet och saknade 

trygghet i vardagen. För att hon ska må bra så är det viktigt att hon har familj och vänner runt 

omkring sig. Hon lägger stort ansvar på sig själv vad gäller arbetssökande.   

  

Natalie 

Natalie är även hon 24 år och bor i en mellanstor svensk stad. Hon började läsa till lärare 

eftersom hon inte kunde få ett arbete och är färdig med sin utbildning om ett halvår. Hon är 

emellertid tveksam till om hon kommer att få tag i ett arbete direkt efter examen. Natalie 

längtar efter den trygghet som hon anser att arbete för med sig. Hon värdesätter pojkvän, 

familj och vänner och ställer även hon höga krav på sig själv vad gäller att hitta arbete. 

Natalie mådde under en arbetslöshetsperiod väldigt dåligt.   

 

Nils 

Nils är 26 år och tog för ett halvår sedan sin sjuksköterskeexamen men har hittills inte lyckats 

få något arbete med undantag av ett fåtal timmar på sjukhuset. Han bor i en mellanstor svensk 

stad. Viktigast i Nils liv är hans flickvän följt av familj och vänner. Vad som är viktigt för att 

han ska må bra är dessutom att han presterar bland annat i form av aktivt arbetssökande.    

 

Noa 

Noa är 25 år, studerar till läkare och bor i en större svensk stad. Noa hoppas och tror att han 

efter avslutad utbildning, om sex månader, kommer att erhålla en tillsvidareanställning. Det 

viktigaste är även för Noa hans partner, familj och vänner. Han finner stort stöd i deltagande i 

sociala aktiviteter och upplever att han själv innehar ett stort ansvar vad gäller arbetssökande.   
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5.2 Hur ser de fyra utbildade unga vuxnas livssituation ut i relation till 

arbetslöshet/eventuellt stundande arbetslöshet?  

 

Hur livet i förhållande till arbetslöshet upplevdes generellt 

Samtliga av mina informanter hade mer eller mindre negativa erfarenheter av arbetslöshet. 

Nadia mådde som arbetslös dåligt och upplevde att hon kände sig nedstämd.  

 

Ja, jag kan ju känna att livssituationen/livskvalitén var ju mycket sämre. Jag mådde väldigt 

dåligt när jag var arbetslös. Jag har alltid varit en sån som velat göra någonting eller ha 

planerat att göra någonting. Har man semester eller sommarlov så är det ju skönt så men om 

man inte vet att det kommer något i framtiden som är bokat så är det otroligt jobbigt. Och 

mig påverkar det väldigt mycket. Jag har väldigt svårt att njuta av vardagen eller bara ha 

roligt en dag när man inte vet liksom hur framtiden kommer vara. Så det var väldigt jobbigt 

när jag var arbetslös och det enda jag ville ha var ett jobb och känna tillhörighet och 

gemenskap. Det var ju negativt faktiskt, jag mådde ju bara dåligt av det. (Nadia) 

 

Natalie delger även hon att hon mådde dåligt när hon under föregående sommar stod utan 

arbete.  

 

Förra sommaren så var jag ju deppig, deppig kanske är fel ord eftersom det är en diagnos, 

men jag hade väldigt mörka tankar om livet just på grund av att jag inte kände någon 

tillhörighet och jag kände knappt någon motivation till livet överhuvudtaget under en kortare 

period. Och på så vis blir jag ju påverkad. Så känner jag ju inte nu men det kommer ju och 

går. Alla blir ju säkert inte så, det beror ju säkert på gener och så också men jag upplever det 

så, den här otryggheten eller ovissheten om framtiden, att den är påfrestande.  

(Natalie) 

 

Natalie var för övrigt den enda av mina informanter som uttryckte att hon upplevt skam över 

att inte arbeta. 

 

Jag har väldigt höga krav men jag lever inte upp till dem. Jag känner skam liksom inför släkt 

och vänner och så som frågar liksom: jaha, vad ska du göra till sommarn så och vart ska ni ta 

vägen sen? Och så har man inget svar på det och då känner man sig dålig liksom. Men jag har 

väl kravet att jag ska anstränga mig att få ett jobb för att jag tycker att det är viktigt men jag 

tänker inte heller ta vilket jobb som helst utan jag måste må bra också som människa. Där 
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någonstans är de kraven som jag ställer på mig själv.            (Natalie)

   

Vad Nils erfarenheter av arbetslöshet har visat honom är bland annat att det är påfrestande 

att gå hemma utan att ha någonting att göra. 

 

Om man ställer att jobba och vara hemma så mår jag bättre av att jobba lagom mycket. Det är 

då jag mår som bäst, att jobba lagom och känna mig behövt. Men den här hopplösheten som 

kan komma när man varit hemma i fyra fem dagar då tänker man, shit, vad fan gör jag 

egentligen, inte skit. 75 procent är nog lagom att jobba.   (Nils)  

 

Noa är den informant som beskriver sina erfarenheter av arbetslöshet som minst 

ansträngande. Vad som kan upplevas som påfrestande av Noa är emellertid passivitet 

vilket han anser är enklare att hamna i under arbetslöshet.  

 

När jag inte har någonting alls att göra och jag sitter passiv i en soffa då kan jag må dåligt och 

för att ta mig ur det så brukar jag ta mig för något, gå ut och gå eller gå på stan eller laga mat. 

Passivitet får mig att må dåligt.     (Noa) 

 

Livssituationen utifrån en ekonomisk synvinkel, vad det innebär att inte tjäna pengar 

För mina informanter spelade ekonomin en stor roll vilket kom att sätta prägel på deras 

upplevda livssituation. Enligt Giddens (1997, s.106) tenderar traditionens och de 

strukturerade ramarnas grepp att vittra sönder mer under fattiga omständigheter än under 

bättre ställda förhållanden. Informanterna uttryckte samstämmighet angående vikten av att ha 

en god ekonomi, eller oron inför det motsatta.  

 

Nadia saknade att ha en ”trygg inkomst i vardagen, och veta att nu kan man satsa på att gå 

vidare i livet”. Det Natalie saknar med ett arbete är likaså ekonomisk trygghet samt att känna 

tillhörighet men hon oroar sig också över att hon har en ”rejäl studieskuld” och en oviss 

ekonomi får henne att må dåligt och bli stressad. 

 

Pengarna, pengar gör mig stressad, ekonomi. Och att inte duga till också, att vara en börda för 

samhället, det gör mig också stressad, för det vill jag inte vara. För det känns väldigt så, 

lågstatus. Och jag är liksom, jag är ung, jag är frisk jag har liksom ganska mycket energi 

ändå. Jag har mycket att ge men… och då känns det väldigt så. Om man skulle vara en börda 

liksom, det känns väldigt negativt, och det gör mig stressad.    (Natalie) 
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Nils anser att hans vardag blir tråkig utan en fast inkomst som han kan använda till att göra 

roliga saker för. Det här illustrerar han genom följande citat: ”Det är ju mer den ekonomiska 

biten, skulle jag ha vunnit på lotto eller någonting så skulle det inte vara några problem alls att 

få dagarna att gå…” och ”Har man ingenting att se fram emot så blir det lätt tungt”. Även för 

Noa är ekonomin viktig då han ogillar att känna sig ekonomiskt bunden.  

 

Lönen. Just det här att man inte behöver känna sig lika ekonomiskt bunden och att man kan 

känna sig lite nyttig i vardagen, det är det som jag saknar mest med att arbeta. Att man gör 

lite skillnad och så, ja, att man känner sig nyttig och behövd. Så det är ju både att känna sig 

nyttig och lönen som jag saknar. Att man får känna nån sorts tillfredsställelse med jobbet och 

inte som nu att gå i nån sorts väntan på att få börja.     (Noa) 

 

Att inneha en god ekonomi upplevdes således som en viktig faktor för samtliga av mina 

informanter och bristen på pengar var någonting som de upplevde som en hämmande faktor. 

Att kreativt sammanfoga en livsstil i situationer som präglas av fattigdom är enligt Giddens 

(1997, s.106) vanligt och han menar att livsstilsvalen konstrueras genom motståndet mot 

exempelvis en situation präglad av fattigdom men också genom ett medvetet utarbetande av 

ett särskilt handlingssätt. Livsstilsval som kommit att prägla samtliga av mina informanters 

livssituation och som har konstruerats genom motståndet mot att leva ett liv under fattiga 

omständigheter är valet att aktivt förbereda sig inför eller att aktivt söka arbete. Deras tankar 

kring sin vardag präglas i stor grad av hur de ska gå tillväga för att få tag i ett arbete eftersom 

att de vet att deras ekonomiska situation, men också livssituation, kommer att förbättras i och 

med tillsvidareanställning. Informanternas inställning till aktivt arbetssökande illustreras väl 

med Nils ord om att ”möjligheterna finns ju absolut men det är ju upp till mig bara och fixa 

det bara, vidareutbilda mig och söka jobben.”  

 

Noa, som läser till läkare, verkar vara den informant som är minst rädd för att i framtiden 

hamna i en ekonomiskt osäker situation och i arbetslöshet, trots att han har erfarenhet av vad 

det innebär. Av mina intervjuer att döma är Noa också generellt mer positivt inställd till sin 

livssituation jämfört med de andra informanterna. Vad gällde frågan rörande upplevda 

problem i relation till arbetslöshet blev hans svar: ”Jag kommer nog inte att ha några problem 

med arbetslöshet då jag läser till läkare och arbetsmarknaden ser väldigt god ut för tillfället.” 

Den här optimistiska inställningen skulle rimligen kunna förklaras genom den goda 
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arbetssituation och, i jämförelse med mina andra informanter, höga lön som läkare i regel 

innehar. 

 

Traditioners betydelse samt vikten av arbete som livsstilsval 

Medan traditioner fungerar som en strukturerande faktor för individen har moderniteten 

resulterat i att individen ställs inför en komplex uppsättning av val som på grund av bristen på 

vägledning i samhället ofta blir väldigt svåra att ta. Det här innebär att individen i dagens 

samhälle måste konstruera sin livsstil genom att välja bland en uppsjö av komplexa val 

(Giddens 1997, s.101). Natalie var den enda av mina informanter som gav uttryck för att 

bristen på traditioner och strukturerande ramar påverkat hennes livssituation negativt.  

 

Jag kan känna mig som ett offer för samhällstrukturen. Jag tänker att hade jag hade levt i 

bondesamhället så hade jag definitivt haft min roll i samhället. Jag hade vetat vad som 

förväntades av mig. Hade jag levt i början av 1900-talet så hade jag haft en roll som 

hemmafru och jag hade vetat vad det innebar för mig. På så vis kan jag känna att när jag 

inte har en plats i det här samhället så det är inte bara mig som det är fel på för att det är 

faktiskt samhället som det är fel på också. Speciellt när man vet att det är så många andra 

som också är arbetslösa och unga liksom. Och alla som är arbetslösa för den delen, att det 

är nått som är fel då. Man känner sig lite som ett offer för omständigheterna. 

                     (Natalie) 

 

Livsstilsval som individer tar handlar fortsättningsvis om vem man vill vara. Valet av arbete 

är ett grundelement i den personliga livsorienteringen och brist på arbete kan medföra ohälsa 

eftersom individer tenderar att uppleva obehag i miljöer som ifrågasätter den egna livsstilen 

(Giddens 1997, s.102, 104). Samtliga av mina informanter strävar och längtar efter att hitta ett 

fast arbete. För framförallt Nadia och Nils väcker framtiden oro då ovetskap råder om, hur, 

var och när heltidsarbete kommer att erhållas. Eftersom att erhållandet av arbete är så pass 

viktigt för mina informanter dras slutsatsen att de under sin arbetslöshet, eller eventuellt 

stundande arbetslöshet, upplever obehag då den situation som de idag lever i syntes 

ifrågasätta den egna livsstilen som i idealfallet innebär tillsvidareanställning. Nadia mådde 

även hon dåligt under och inför arbetslöshet.  

 

Jag kan känna att när jag jobbar så, då känner jag absolut en meningsfullhet. Men som nu till 

hösten när jag riskerar att bli arbetslös igen, det fruktar jag. Jag mår lite dåligt över det nu och 

jag tror att jag kommer må dåligt över det då också. Och att jag kommer ha svårt att sätta de 
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här målen och må bra liksom. Jag kanske bakar bullar men jag har faktiskt inte så roligt. Det 

jag har saknat mest med att jobba är att känna mig nyttig, meningsfullheten. Att man gör 

något för någon mer än sig själv. Mer än pengarna faktiskt. Att man känner sig användbar 

liksom. Annars ligger man ju hemma på soffan och ingen saknar dig liksom.  

      (Nadia)   

 

Det Nadia saknade mest med att arbeta var en känsla av meningsfullhet samt att få göra nytta. 

Under en arbetslöshetsperiod upplevde som sagt även Natalie att hon ”hade väldigt mörka 

tankar om livet just på grund av att jag inte kände någon tillhörighet och jag kände knappt 

någon motivation till livet överhuvudtaget”. Att arbete bidrar till att ge hennes livssituation 

mening klargör hon med följande citat där hon också menar att livet har sina upp och 

nedgångar. 

 

Att vara arbetslös och helt isolerad ger mig ingen större mening. Varför ska jag då leva 

liksom? Men annars så känner jag att livet har en känslomässig mening de allra flesta dagar. 

Dom har sina ups and downs, till och med downsen har en mening för det gör att upsen blir 

mycket mer up.      (Natalie)  

 

Även Nils har mått dåligt på grund av bristen på arbete. ”Men den här hopplösheten som kan 

komma när man varit hemma i fyra fem dagar då tänker man, shit, vad gör jag egentligen, inte 

skit.” Ett av de viktigare livsstilsvalen som Nils har tagit den senaste tiden var valet att läsa 

till sjuksköterska vilket han anser har påverkat hans livsstil mycket då han menar att yrket 

idag i stort sett är densamma som ens person. I och med att han arbetar mycket lite torde hans 

identitet bli påverkad av den här arbetsbristen. Vad Noa saknar med att arbeta är emellertid, 

likt Nadia, att få göra skillnad samt att få känna att han gör någon nytta. 

 

En ondskefull spiral och vikten av att bryta destruktiva mönster 

Det symboliska kapitalet används fortsättningsvis för att fånga in hur vissa människor eller 

institutioner, examina och titlar med mera åtnjuter tillit, vördnad och prestige, det vill säga att 

de av sociala grupper i samhället erkänns som hedersvärda, vördnadsvärda, sanningsenliga 

eller överlägsna (Broady 1991, s.123). Samtliga av mina informanter har, eller kommer snart 

att ha, gedigna utbildningar vilket kan antas öka deras symboliska kapital. Symboliskt kapital 

kan emellertid skilja sig åt mellan olika grupper (Broady 1991, s.124). Epitetet arbetslös, 

vilket mina informanter har, har haft och andra kan komma att erhålla, ger dem ett lägre 

symboliskt kapital, vilket alltså är eftersträvansvärt att motverka. Eftersom arbetslöshet och 
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brist på arbete innebär låg status och inte ses som någonting värdefullt i samhället har mina 

informanter av samhällets auktoriteter blivit inplacerade i ett fack tillhörande en grupp med 

lågt symboliskt kapital. Lösningen för att bli kvitt den här klassificeringen syntes för mina 

informanter vara att erhålla arbete.  

 

Mahar, Harker & Wilkes (1990, s.14) menar att de som inte innehar höga grader av kapital, 

såsom de som exempelvis saknar förmågan att tala väl och representera sig själva genom 

förmedling av de egna kapitalarterna, ofta befinner sig långt ner på samhällsstegen samt att de 

här människorna endast kan se sig själva genom den bild som de människor som fungerar 

som legitima auktoriteter har skapat. Mina informanter förbereder sig och tränar aktivt på att 

representera sig själva på ett effektivt vis genom att framhäva den egna personen vid 

arbetssökande. Resultatet har emellertid varit mediokert vilket medfört att ett högre 

symboliskt kapital varit svårt att tillskaffa sig då fortsatt arbetslöshet erbjuder ringa chanser 

att erhålla det erkännande som behövs och erhålls just genom arbete. Med undantag för Noa, 

som studerar till läkare och därigenom kan anses ha en relativt säker arbetsgång, innebär det 

för mina informanter att de på grund av sin arbetslöshet eller eventuellt stundande 

arbetslöshet befinner sig i en livssituation där små chanser till att öka sitt symboliska kapital 

och ta sig ur det epitet som skapats av samhällets auktoriteter erbjuds. Det här kan liknas vid 

en ondskefull spiral vilken undersöks närmare i följande stycke. 

 

Bourdieus begrepp habitus och kapital är nära sammankopplade med varandra. Människans 

habitus är bestämd av sociala villkor vilka i sin tur till stor del bestäms av kapitalarternas 

fördelning. På det här viset kan människors habitus skilja sig åt beroende på nedärvda eller 

förvärvade kapital. Vice versa kan habitus påverka individens val av kapital på så sätt att 

människors habitus påverkar deras sätt att investera, uppsamla samt konvertera kapital 

(Broady 1991, s.161-162). Jag kan, på grund av att mina intervjuer var allt för ytliga, inte 

uttala mig om i vilken grad mina informanters habitus har utvecklats beroende på ärvt kapital. 

Vad jag däremot kan uttala mig om är hur mina informanters habitus påverkats av hur deras 

sociala villkor formats av kapitalarternas fördelning och förvärvning. I stycket om Bourdieus 

definition av socialt kapital, som återfinns litet längre ner i analysen, framgår att mina 

informanter hade en relativt hög grad av densamma. Det symboliska och kulturella kapitalet 

var något lägre, med undantag för Noa, som hade en något högre grad. I och med att det 

symboliska kapitalet anses som det viktigaste i förhållande till social status drar jag slutsatsen 

att mina informanter, med möjligt undantag av Noa, innehar en förhållandevis låg grad av 
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kapital vilket leder till en utsatt social situation som i sin tur präglar och formar deras habitus. 

Den försvagade habitus som därmed utvecklas bidrar sedan till att försämra möjligheterna för 

mina informanter att utnyttja sin sociala kompetens vad gäller arbetssökande och nätverkande 

genom att det blir svårare att förvärva kapitalarter. Det här kan även det beskrivas som en 

ondskefull spiral och erbjuder en förklaring till varför mina informanter i hög utsträckning 

misslyckats med att erhålla tillsvidareanställning. Arbetslösheten i sig torde även den ge 

sämre förutsättningar för både ett gott utvecklande av habitus och möjligheten att förvärva 

kapital.    

 

Att vara arbetslös eller ha svårt att hitta arbete innebär sammanfattningsvis ofta låg status och 

ses alltså inte som någonting värdefullt i dagens samhälle, tvärtom. Ekonomin blir likaså 

lidande. Lösningen för informanterna tycks finnas i att hitta ett fast arbete. Även om de 

innehar relativt låga grader av kapital strävar de oavbrutet efter att aktivt söka arbete för att på 

så sätt ändra sin livssituation och förebygga ytterligare lidande.    

 

5.3 Vilka strategier använder de fyra utbildade unga vuxna för att skapa mening i sin 

tillvaro? 

 

Arbetssökande som meningsbärande strategi 

Håkansson (2011, s.59) definierar socialt kapital (definition 1) som de relationer individer har 

till exempelvis potentiella arbetsgivare och menar att ett högt socialt kapital är viktigt att 

inneha då det ökar chanserna till att få ett arbete. Samtliga av mina informanter har under 

arbetslöshet aktivt strävat efter att få ett arbete genom att utöka sitt sociala kapital för att på så 

vis skapa mening i sina liv. Nadia är den som på den här punkten utmärkt sig tydligast genom 

att erbjuda olika arbetsgivare sina tjänster gratis under en så kallad praktikperiod. Hennes 

strävan att skapa tillit mellan sig själv och arbetsgivare har dock misslycktas oftare än vad de 

har lyckats. Hon har emellertid fått tag i ett sommarjobb som hon efter sommaren tror 

kommer kunna resultera i en tillsvidareanställning. För att erhålla arbete och därmed 

meningsfullhet tror Nadia på följande strategier. 

 

Kanske att bredda utbildningen mer, men jag vet inte. Jag tror mycket handlar om kontakter. 

Att visa öppenhet. Jag försökte till och med praktisera. Jag ringde upp till företag typ och sa 

att jag var öppen för praktik och studiebesök. Typ jobba gratis kanske en vecka. Eller gå 

bredvid någon som jobbar för att se hur det funkar. Ja, att visa öppenhet och inte bara säger 
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att – Nu vill jag ha 30 000 i månaden och fast jobb, utan kanske säger att jag är villig att gå 

bredvid för att se om man trivs. Det är ofta så de gör kanske. Ja men du känner henne, då 

kanske hon kan få jobbet, så. Genom praktik kanske jag kan visa vad jag kan och så där. 

(Nadia) 

 

Natalie upplever krav från både sin omgivning och sig själv att hon borde skaffa arbete 

genom att framhäva sig i mötet med arbetsgivare. Hittills har de här försöken att skapa goda 

relationer till arbetsgivare och höja sitt sociala kapital i de flesta fall misslyckats.  

 

Det är krävande men självklart måste man vara aktiv. Det är ju inget som kommer till en av 

sig självt. Men jag tycker att det är svårt, och jag tycker att det är svårt att framhäva sig själv. 

Det är ju lite så här jantelag.     (Natalie)    

 

En anledning till att Nils strävar efter att söka arbete är att han vill undvika kontakt med 

arbetsförmedlingen och ”slippa hela den här arbetslös, A-kassa – biten. Det känns jävligt 

komplicerat, det är ju nästan som att ha ett jobb bara att det är en massa pappersarbeten och 

skit.” Han söker aktivt arbete och har utan större framgång tagit kontakt med ett flertal 

arbetsgivare på sjukhuset där han timvikarierar.  

 

Jag står ju uppskriven på en del listor på sjukhuset men de har ju inte hört av sig men jag har 

ju ändå försökt att kontakta arbetsgivare och så. Men ansvaret att skaffa jobb ligger ju på mig. 

Det klart det ska finnas hjälp att få men det största ansvaret ligger ju på personen själv ändå. 

Det tycker jag absolut.      (Nils) 

 

Nils sociala kapital kan därmed anses som relativt lågt vilket kan vara en förklaring till de 

svårigheter som han haft att erhålla fast arbete. Noa är däremot den av mina informanter som 

innehar den tryggast upplevda arbetssituationen. Vad som är viktigt för Noa gällande 

kontaktskapande med arbetsgivare är att framhäva sig själv för att därmed öka sina chanser 

till arbete. Noa menar att ”Kravet ligger ju på mig själv och att jag ska träna mig på att 

framhäva mig själv på intervjuer så att jag inte ska behöva vara arbetslös så länge.”   

 

För mina informanter är således en strategi för att frambringa mening den att de kämpar för 

att skapa tillit mellan sig själva och sina arbetsgivare för att därigenom erhålla arbete som i 

sin tur, av informanterna, anses vara meningsskapande. Enligt Håkansson (2011, s.60) skapas 

den tillit som krävs, för att arbetsgivare ska vilja anställa, genom att den arbetssökande deltar 
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i sammanlänkande relationer med arbetsgivaren. Somliga, exempelvis Nadia, anstränger sig 

mer medan andra anstränger sig mindre vad gäller att skapa den här tilliten. Oavsett grad av 

aktivt arbetssökande står det klart att arbete är något som eftersträvas hos mina informanter 

och att en framhävning av de egna kvaliteterna samt kontaktskapande ses som en viktig del av 

deras strategi för att lyckas höja sitt sociala kapital och därigenom öka sina chanser att erhålla 

fast arbete och skapa mening. Viktigt att tillägga är att Nadia genom erfarenhet har lärt sig att 

hantera de motgångar som arbetssökande resulterat i medan Natalie och Nils uttryckte att de 

betraktade de här motgångarna som utmaningar. Noa såg däremot motgångar enbart som 

någonting negativt. 

     

I sin forskningsartikel kom avslutningsvis Winkelman (2009, s.421) fram till att det inte fanns 

några bevis för att en hög grad av socialt kapital (relationer) medförde högre välbefinnande 

hos människor som var arbetslösa. Eftersom Nadia, som av allt att döma var den informant 

som uppvisat det högsta sociala kapitalet genom att erhålla sommarjobb och eventuell 

tillsvidareanställning, inte uppvisat något nämnvärt högre välbefinnande jämfört med resten 

av mina informanter får jag utgå från att Winkelmans slutsatser var korrekta.  

  

Stöd av nära och kära som strategi för att må bra 

Vad som kanske tydligast har framgått i mina informanters utsagor är deras behov av sina 

nära och kära. Samtliga av dem utrycker vikten och fördelarna med att stå någon nära och det 

är familj, partners och vänner som utgör den här närheten. Bourdieus definition av socialt 

kapital (definition 2) är förbindelser i just betydelsen släktrelationer eller vänskapsband 

(Broady 1991, s.128). En återkommande förklaring till varför de här förbindelserna anses så 

viktiga av mina informanter är, såsom Nadia menar, att man mår bättre av få prata med någon. 

Om en person saknar sådana här förbindelser spelar det enligt Bourdieu ingen roll vilken 

utbildning eller social framgång som den här personen har då man för att kunna utnyttja sin 

kompetens och sociala förmåga till fullo måste kunna sammankalla släkt och vänners stöd vid 

behov (Broady 1991, s.152, 128). Vad som skiljer ut Natalie och Nils från de övriga 

informanterna är emellertid att de här förbindelserna uppskattas också på grund av rädslan för 

att bli ensam, som av Nils beskrivs som det värsta som skulle kunna hända honom. Nadia 

beskriver sin avsaknad av sin familj på följande vis. 

 

Jag har flyttat runt en hel del och vart på olika ställen och sådär och börjar känna att jag är lite 

matt på det nu. Man längtar efter den där tryggheten att få rota sig. För det mesta så är det 
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uppåt men ibland blir det neråtpeakar liksom och som i vintras, årstider påverkar ju också, 

men i vintras tyckte jag att det var jobbigt för familj och så betyder väldigt mycket och när 

man väljer och flytta ifrån sin hemstad för att plugga och sådär så kommer man ju längre från 

familjen och man är mer ensam på så vis.    (Natalie) 

 

Natalie upplever dessutom att hon som arbetslös känt sig utanför och att det då blivit allt 

svårare att skapa nya sociala kontakter. Nils botar sin ångest genom samtal med bland annat 

sin flickvän och känner trygghet av att han vet att det finns människor som bryr sig om 

honom oavsett hur det går för honom i det sociala livet. ”Det är väldigt viktigt med 

gemenskap och trygghet och veta att man har någon oavsett hur det går för en, 

förhoppningsvis.” menar han. 

 

Vardagen fyller Noa med ”mening genom att umgås med vänner och göra roliga saker”. 

Viktigast är dock även för Noa att umgås med flickvän och familj.  

 

Sen är ju flickvän och familj väldigt viktiga eftersom de fungerar som en ventil när man vill 

prata av sig. Och sen kan det ju vara bra och skönt att sätta sig in deras situation och lyfta 

bort sig själv från sin egen situation och gå in i någon annans. Och sen så tycker jag också att 

det är viktigt att dela bakgrund med någon, att ha gått igenom samma saker. Och att båda vet 

om att man har den här delade bakgrunden. Så jag tycker att det är viktigt att behålla 

kontakten med de man delar bakgrunden med.   (Noa) 

 

Att informanterna kan ta hjälp av och söka stöd i sina förbindelser syntes vara en strategi och 

förutsättning för dem att överhuvudtaget få vardagen att gå ihop. Viktigt att belysa är 

emellertid att Nils och Noa betonade att de istället för att utöka sina kontaktnät av vänner har 

slutat att anstränga sig. De föredrar att ha få men nära vänner.  

 

Eftersom mina informanter i flera fall befinner sig/har befunnit sig i utsatta situationer har 

rimligen socialt kapital, i Bourdieus mening, betytt extra mycket för dem och kanske är det 

därför som de här förbindelserna har varit ett så pass framträdande tema i intervjuerna. För 

några av informanterna har fruktan för att bli ensam möjligtvis resulterat i än starkare 

förbindelser. Det här torde gälla för Natalie som när hon var arbetslös hade svårare att skaffa 

sociala kontakter och därmed lade större vikt på de förbindelser som hon redan hade. Här kan 

för övrigt en sorts social överlevnadsstrategi urskönjas i och med att mer kraft lades på att 
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behålla de förbindelser som hon redan hade. Nils och Noa bekymrar sig inte för att skapa nya 

kontakter, tvärtom tycks en mättnad ha uppstått vad gäller ”låtsaskompisar”. Det här skulle 

kunna bero på att etablerandet av nya relationer kräver mycket energi vilket de istället vill 

lägga på de relationer som redan är starka. Att relationerna är starka innebär i sin tur att de 

kan användas för att vid behov sammankalla det stöd som för mina informanter tycks behövas 

för att leva ett normalt liv, något som ”låtsaskompisar” rimligen inte kan erbjuda i samma 

utsträckning.   

 

Det kulturella kapitalet som meningsbärande strategi 

Symboliskt kapital kan som nämnts sägas vara det som av sociala grupper erkänns som 

värdefullt. Kulturellt kapital är enligt Bourdieus mening en bred underavdelning till det 

symboliska kapitalet och kan sägas innefatta tillgångar så som examina från respekterade 

lärosäten, kunskap om kultur såsom klassisk musik eller litteratur samt fallenhet för att 

uttrycka sig kultiverat i tal och skrift. Viktigt att tydliggöra är dessutom att det som anses som 

värdefullt inom det kulturella kapitalet innebär att det erkänns och därmed får ett högre 

symboliskt värde (Broady 1991, s.123-124). Noa var ensam om att ge uttryck för att kultur 

var en viktig del av hans liv.  

 

Jag vill gärna se mig själv som en sån som gillar kultur och dels att man får lite speglingar av 

vad man själv tänker och känner i form av kultur så blir det på något sätt nån sorts bekräftelse 

eller validering på vad man själv känner. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Och just det 

bara att kunna se något som är vackert, vilken form det nu kan vara, om det är musik eller 

konst eller vad som helst, film. Så är ju det förströelse.   (Noa) 

 

Noa anser det således meningsskapande att se sig själv som en person som tycker om kultur 

och som en strategi för att framhäva och höja det egna kapitalet förmedlar han detsamma 

genom sina sociala kontakter. Kanske beror Noas ansträngningar på att han vistas i en miljö 

med högre symboliskt och kulturellt kapital än genomsnittet varpå han vill leva upp till 

samma nivå som människorna i hans omgivning.  

 

Att skapa mening genom strategiska val av livsstilar 

En livsstil definieras som en sammansatt uppsättning praktiker som en individ följer där 

rutinerna införlivas i handlingssätt, kläd- och matvanor samt umgängeskretsar (Giddens 1997, 

s.101-102). För Natalie och Nils är struktur en viktig strategi när det kommer till att skapa en 
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meningsfull vardag. Nils skapar struktur genom att äta på fasta tidpunkter, träna regelbundet 

samt genom att stiga upp tidigt på morgonen medan Natalie strukturerar upp sin vardag runt 

sina studier. Natalie upplever att de livsstilsval som verkat positivt för henne är att hon 

försöker skilja vardagen från helg, tänka på miljön samt att leva efter kristna värderingar. 

Livsstilsval som är viktiga för att Nadia ska må bra är att ofta vara ute i naturen, ta 

ridlektioner samt att unna sig lite lyxigare saker ibland. Noa finner ett viktigt livsstilsval i 

kroglivet, vilket han ofta lever och mår bra av. Samtliga av mina informanter har således 

konstruerat sina livsstilar med målsättningen att förbättra och förenkla sina livssituationer, 

något som tycks bli särskilt viktigt i de livssituationer som de befinner sig. 

 

Sammanfattningsvis så var en strategi, som vid något tillfälle använts av samtliga 

informanter, att försöka att skapa tillit mellan sig själva och arbetsgivare för att på så vis 

erhålla arbete och därigenom uppleva mening. Viktigt för informanterna var dessutom att öva 

sig på att framhäva sig själva i god dager, även det här med syftet att erhålla arbete. För att 

orka upprätthålla ett stabilt och aktivt arbetssökande samt ett väl fungerande liv krävdes 

emellertid att informanterna kunde uppbåda stöd från familj och vänner. Kultur upplevdes 

framförallt av Noa som en meningsbärande faktor medan struktur i vardagen var ett mer 

övergripande villkor för att informanterna skulle kunna må bra.      

 

5.4 Hur påverkas de fyra utbildade unga vuxna av arbetslöshet/eventuellt stundande 

arbetslöshet? 

 

Vikten av planering 

I det moderna samhället som präglas av många livsstilsmöjligheter blir det viktigt med 

strategisk livsplanering vilken behövs för att individer ska kunna förbereda sig inför framtida 

handlingar. Det är här vanligt att livsplanskalendrar används. I den här subjektiva kalendern 

placeras viktiga händelser in i tiden för att på så sätt underlätta hanteringen av livets 

personliga tid. Viktigt att nämna är att kalendern omarbetas beroende på förändrade 

omständigheter i individens liv eller beroende på sinnesstämning (Giddens 1997, s.106). 

Nadia planerar inte så långt i förväg på grund av att hon inte vet vart hon kommer att bosätta 

sig. Det kan ju bli så att hon blir tvungen att flytta dit arbete finns. ”Jag kan inte planera så 

längt i framtiden. Vet ju inte vad vi ska bo eller så heller.” Nadia upplever således att hennes 

framtid är oförutsägbar. Natalie beskriver däremot sin framtid som ”förutsägbar till ganska 
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stor grad” och att hon ”planerar ganska långt in i framtiden”, därmed inte sagt att hon inte 

upplever svårigheter vilket påvisas med det här, delvis, motsägelsefulla citatet.  

 

Jo, men just genom att titta på arbetsförmedlingen och planera, det är ju det som är så himla 

svårt, det går ju inte att planera eftersom att jag inte vet vart jag ska vara. Man får försöka att 

förbereda sig för alla eventualiteter som kan vara. Att man ställer sig i bostadskö i alla olika 

orter för man har ju ingen aning om vart man ska ta vägen. Man försöker att tänka, liksom, att 

planera på så vis att jag väntar med att skaffa familj innan man har slagit sig till ro eller vad 

man ska säga. På så vis planerar jag. Jag försöker att hushålla med ekonomin för att jag vet 

att det kommer att vara kärvt. Men stressen över en oviss framtid är väldigt jobbig för mig 

personligen för att jag känner liksom inte min plats i samhället, eller i familjen eller sådär.

      (Natalie) 

 

Nils framtidplanering går ut på att han i regel planerar i perioder av halvår. Han upplever 

framtiden som oförutsägbar på grund av att han och hans flickvän inom snar framtid, med 

anledning av arbete, antagligen måste flytta. ”Och det är jobbigt att planera också i och med 

att vi inte vet, det beror ju så mycket på jobbsituation för min flickvän, vart hon kan få arbete 

och så.” Noa å sin sida får ” lite ångest över när det inträffar förändringar” samt ogillar när 

han inte har kontroll över sin framtid. Det här har resulterat i att Noa värdesätter 

framförhållning. Han upplever vidare framtiden som mycket förutsägbar eftersom han vet hur 

hans arbetsgång kommer att se ut.  

 

Framtiden är väldigt förutsägbar på så sätt att jag vet hur min arbetsgång kommer att se ut. 

Jag kommer först att vikariera som underläkare, sen kommer jag att bli AT-läkare, sen 

kommer jag att få min legitimation och sen väljer jag specialitet. Och det är ju oförutsägbart 

bara på det sättet att jag inte vet vart min arbetsplats kommer att vara och vilken specialitet 

som jag kommer att välja. Men jag vet ju att jag kommer att syssla med medicin. Så det är 

både och.       (Noa) 

 

Det är fortsättningsvis viktigt för individers chanser att kunna självförverkliga sig, att planera 

så långt in i framtiden som möjligt samt att de föreställer sig de faser som de tror att de 

kommer att vara med om, helst ända fram till sin egen död (Giddens 1997, s.106). Nadia och 

Nils har påverkats negativt av att arbete, och därmed flytt, är oviss för dem och har därmed 

svårt att planera inför framtiden. Nadia och Nils torde dessutom ha sämre förutsättningar till 

självförverkligande än vad Natalie och Noa har just på grund av den här ovissheten och de 
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svårigheter som ovissheten innebär i form av att de får svårt att planera sina liv långsiktigt. 

Nils upplever till och med framtidsplanering som psykiskt påfrestande. Natalie uttrycker till 

större grad att hennes framtid är förutsägbar vilket innebär att hon även planerar något längre 

in i framtiden. Noa ogillar förändringar och är tillsynes tvungen att skapa god framförhållning 

för att kunna trivas med sitt liv. Förutsättningarna för honom att kunna vidmakthålla den här 

framförhållningen verkar god då han, på grund av bra möjligheter att få ett tryggt arbete, 

upplever sin framtid som förutsägbar. Natalies och, framförallt, Noas chanser att 

självförverkliga sig verkar således vara något större än Nadias och Nils.  

 

Grupper eller individer vars liv överskuggas av yttre, samhälleliga begränsningar har 

fortsättningsvis ofta små möjligheter när det kommer till att planera sina liv eller välja andra 

livsstilar. Det är alltså livsmöjligheterna som i stor grad bestämmer vilken livsstil som en 

människa eller grupp har möjlighet att välja samt i vilken mån livsplanering är möjlig. För att 

utvidga sina livsmöjligheter måste individen eller grupperna frigöra sig från förtryckande 

situationer (Giddens 1997, s.106). Mina informanter har i högre och lägre utsträckning mått 

dåligt samt upplevt oro eller ångest under arbetslöshet, eller eventuellt stundande arbetslöshet. 

Vad som framkommit av mina intervjuer är att informanterna anser att det krävs ett fast arbete 

för att till fullo kunna frigöra sig från de här ålagda begränsningarna, vilket i sin tur möjligen 

kommer att öka deras valmöjligheter gällande livsstil samt skapa en stabilare grund för 

livsplanering. 

 

Att framtiden upplevdes som oförutsägbar på grund av osäkra arbetsmöjligheter och ovetskap 

rörande flytt upplevdes sammanfattningsvis som ett väldigt stort problem av Nadia och Nils 

vilket torde föranleda svårigheter i förhållande till självförverkligande. Framtiden upplevdes 

däremot av Natalie som något mer förutsägbar. Noa var den informant som upplevde störst 

lugn och längst framförhållning i förhållande till sin framtid vilket torde resultera i att Noa har 

störst chanser att självförverkliga sig.  

 

 

6 Reflektion och slutsatser 

 

I min analys har jag hittat en del intressanta aspekter vad gäller relationen ung vuxen och 

arbetslöshet. Viktigt att tillägga är att jag är medveten om att min undersöknings resultat har 

baserats på ett fåtal individer och således inte kan användas för att generalisera kring unga 
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vuxna och arbetslöshet överlag samt att språket, som kommunikationsmedel, kan utgöra en 

möjlig felkälla. Risken finns att samtliga av mina informanter har tolkat de frågor och 

begrepp som jag använt mig av under intervjun på olika sätt varpå vissa punkter, som 

framkommit i analysen, kan framtå som motstridiga. För att minska effekten av det här har 

jag emellertid strävat efter att inte rycka några citat ur sitt sammanhang samt hela tiden 

försökt att tänka kontextuellt och letat efter andemeningen i utsagorna.  

 

Mitt syfte med den här studien var fortsättningsvis att undersöka hur fyra utbildade unga 

vuxna ser på sina livsvillkor i egenskap av att vara arbetslösa, eller eventuellt stundande 

arbetslösa, med utgångspunkt i de unga vuxnas livssituationer. Mot bakgrund av min 

frågeställning, som för övrigt har genomsyrat min analys, har jag uppmärksammat särskilt 

viktiga förhållanden och samvarieranden i mina informanters utsagor.  

 

De konsekvenser som brist på arbete fört med sig som mina informanter upplevde som mest 

påtagliga var avsaknaden av gemenskap och mening, behovet av att känna sig behövd, bristen 

på pengar samt svårigheten i att inte kunna planera sina liv. 

 

Flera av informanterna gav uttryck för att de mådde dåligt på grund av att de inte kände någon 

tillhörighet eller gemenskap. Min konklusion är med utgångspunkt i mina informanters 

utsagor att arbetet och arbetsplatsen i det senmoderna och traditionssviktande svenska 

samhället kan vara en av de få platser som människan kan uppnå gemenskap och tillhörighet 

inom. Bristen på traditioner lämnar rimligtvis få möjligheter att uppnå den känsla av 

meningsfullhet som mina informanter så starkt saknar och strävar efter. Arbetet syntes således 

vara ett av få alternativ som kvarstår och att arbeta upplevs av mina informanter vara en 

lösning varigenom de kan bryta meningslösheten genom delaktighet och tillhörighet via 

arbete.    

 

Att känna sig behövd var ett annat behov som framkom i intervjuerna. Som student eller 

arbetssökande tycks det här behovet vara svårt att tillgodose. Mina informanter strävade 

emellertid alla efter att förbereda sig så gott de kunde för att öka sina chanser att få arbete för 

att därigenom göra nytta och känna sig behövda. I vissa fall tycktes det aktiva arbetssökandet 

verkningslöst men en viktig faktor som inte bör glömmas var att de vägrade att ge upp. Trots 

nederlag fanns motivationen till att aktivt söka arbete kvar. Det här visar på en drivkraft vars 



 

40 

 

förklaring delvis kan finnas i informanternas behov av att göra nytta och att känna sig 

meningsfulla just genom att vara behövda inom ett arbete. 

 

En annan drivkraft var den ekonomiska. Att uppleva trygghet var starkt förenat med en god 

ekonomi och god ekonomi var i sin tur förenat med att inneha ett fast arbete. Pengar beskrevs 

emellertid inte enbart vara viktiga på grund av den trygghetskänsla som god ekonomi innebär 

utan också på grund av den meningsskapande effekt som den för med sig. En av mina 

informanter upplevde sin situation som ångestfylld på grund av att denne inte arbetade 

tillräckligt mycket. Ångesten berodde emellertid inte så mycket på brist på arbete som på brist 

på pengar. Det här visar på hur viktig den ekonomiska faktorn kan vara. Somliga av mina 

informanter upplevde således att god ekonomi förde med sig mening på så sätt att pengar 

ansågs behövas för att kunna köpa upplevelser och annat att se fram emot. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den ekonomiska faktorn var mer betydelsefull än vad jag 

innan studien föreställt mig då den inte enbart ansågs behövas för att kunna köpa materiella 

saker samt skapa trygghet utan också sågs som en meningsskapande faktor.      

 

Vad som framgått är således att mina informanter anser arbete som en förutsättning för att 

kunna leva det liv som de vill leva. Genom att de (Framförallt Nadia och Nils men även 

Natalie) inte själva i någon större utsträckning har kunnat välja/erhålla arbete fråntas de 

möjligheten att planera inför framtiden. Ovetskapen inför framtiden resulterar i en oro som i 

sin tur hämmar deras livsplanering. På sätt och vis anser jag att den här ovissheten intvingar 

informanterna i en ofrivillig vänteposition, en vänteposition vilken informanterna hoppas 

kommer att leda till det riktiga livet, eller det vuxna om man så vill. De vill således inget 

hellre än att bli vuxna och de kämpar för att så bli men möts allt som oftast av hinder och 

samhälleliga begränsningar. Samtliga längtar med andra ord efter arbete och den ekonomiska 

trygghet, mening och tillhörighet som arbete för med sig. De strävar som nämnts också aktivt 

efter att finna arbete. Det aktiva arbetssökandet blir förståeligt om man ställer det mot de 

fördelar som arbete för med sig. På många vis framstår arbete i mina informanters utsagor 

som nyckeln till självförverkligande och till det liv som de drömmer om att leva.  

 

Att leva i en vänteposition innebär att mina informanter till viss del också lever i ett 

utanförskap. Min bedömning är emellertid att de har alla de egenskaper som krävs för att ta 

sig ur väntepositionen för att så småningom komma in på arbetsmarknaden. Jag anser vidare 

att mina informanters svårigheter att erhålla fast arbete inte beror så mycket på dem själva 
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som på samhällets övergripande tillstånd där de unga missprioriteras. Jag finner det således 

förståligt att vissa av mina informanter mår dåligt, känner oro och har svårt att känna mening 

och tillhörighet, mot bakgrund av att det i dagens Sverige är svårt att som ung och vuxen 

erhålla arbete. Jag tror följaktligen att det kan bli svårt, men inte omöjligt, för mina 

informanter att må riktigt bra, känna meningsfullhet och tillhörighet samt att bli vuxna förrän 

samhället skapar bättre förutsättningar i form av fler jobb.  

 

En av de viktigaste slutsatserna som jag genom min undersökning har kommit fram till är att 

utbildning inte är en garant för att få ett fast arbete med bra lön. Konkurrensen om jobben 

tycks ha blivit allt hårdare och samhällsklimatet likaså. Att fler unga vuxna utbildar sig i hopp 

om att erhålla arbete är förståligt men vem ska ta ansvar för när det här hoppet byts mot 

besvikelse och studieskulder? Min uppfattning är som nämnts att de problem som mina 

informanter upplevt på grund av arbetsbrist kan lösas i sin övergripande helhet först genom 

allomfattande samhälleliga förändringar. Det tycks således finnas små möjligheter för mina 

informanter att på egen hand lösa sina arbetsrelaterade problem.    

 

Förslag till fortsatt forskning skulle avslutningsvis kunna vara att undersöka vad ett försenat 

vuxenblivande (eller ett uppskjutet liv), på grund av arbetslöshet, rent konkret innebär för 

utbildade unga vuxna i deras vardag. Jag har i den här undersökningen ämnat skrapa på ytan 

av den här frågan men upplever att området är relativt outforskat. Jag tror att ytterligare 

forskning skulle kunna öka förståelsen för utbildade unga vuxna arbetslösa och därmed i 

förlängningen bidra till att underlätta för deras situation.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Informations – och samtyckesbrev 

 

    Kalmar den 21 april 2012 

Hej, mitt namn är Gustav    

 

Jag studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar och som en del av min kandidatexamen i socialt 

arbete på socionomprogrammet utför jag en undersökning som handlar om unga vuxna och 

arbetslöshet. Under intervjun önskar jag ta reda på hur du upplever din livssituation i 

förhållande till din arbetslöshet, alternativt befarade arbetslöshet.   

 

Som informant har du rättigheter vars syfte är att göra ditt deltagande tryggt. Dessa riktlinjer är 

framtagna av HSFR (Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Som informant har 

du rätten att besluta över de former för under vilket intervjutillfället kommer att äga rum samt hur 

lång tid intervjun får ta. Det är alltså frivilligt att delta och du kan oberoende av tidpunkt välja att 

avbryta intervjun. Du besvarar i självfallet bara de frågor som du känner för att dela med dig av.   

 

Du är som för övrigt som informant anonym vilket innebär att inga personuppgifter, namn 

eller andra uppgifter som skulle kunna tänkas röja din identitet, kommer att användas i den 

färdigställda undersökningen. Alla uppgifter som inhämtats rörande din person, e-mail, 

telefonkontakt, intervjusamtal, kommer uteslutande att användas i forskningsändamål och 

under inga omständigheter utnyttjas i andra avsikter.    

 

Intervjun förväntas pågå i mellan en och en och en halv timme. Jag kommer emellertid eventuellt 

att behöva kontakta dig vid senare tillfälle för återkoppling om det skulle vara så att oklarheter 

uppstått. För att minska risken att under intervjun missförstå dig samt för att på bästa vis 

dokumentera vad som sagts under intervjun önskar jag använda mig av en ljudupptagare. Jag 

kommer dessutom att föra anteckningar. Du behöver emellertid inte oroa dig för att anteckningar 

och ljudupptagningar på något sätt kommer att lagras. När undersökningen är färdigställd kommer 

all information om dig, med undantag av din anonyma medverkan i mitt examensarbete, att 

raderas.   
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Jag tackar dig innerligt för din medverkan i min undersökning.  

 

Varmt välkommen! Jag bjuder på kaffe och fikabröd! 

 

Vänliga hälsningar         Student: Gustav Nyvall          Uppsatshandledare: Melker Labory  

/Gustav          Tel:            Tel:   

          E-mail:            E-mail:   
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Ta i hand och hälsa! 

 

Tack 

 Jag skulle vilja börja med att tacka dig för att du har tagit dig tid att dela med dig av 

dina tankar och erfarenheter. Tack så mycket. 

 

Bakgrundsfrågor 

 Jag undrar om du skulle vilja börja med att berätta lite om dig själv? Hur gammal är 

du? Är du gift/skild/sambo/särbo/ensamstående? Familjesituation i övrigt? 

 Studerar du och i sådana fall vad studerar du till? Hur långt är det kvar på 

utbildningen? 

 Är du arbetslös? Hur länge har du varit arbetslös?  

 Vilka yrken har du jobbat med tidigare, hur lång tid arbetade du på den/de 

arbetsplatserna? 

 

Sufflering 

 Fortsätt vara tyst 

 Upprepa frågan 

 Upprepa informantens senaste ord 

 Erbjud några exempel 

 

Uppföljning 

 Be om ett exempel 

 Be om ett klargörande 

 Be om fler detaljer 

 

Kontrollfunktion 

 Sammanfatta tankegången 

 

Anser/menar/känner/tror/tycker/upplever du att… 

Hur tänker du kring… 
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Skulle du kunna utveckla/vidareutveckla… 

Om jag förstår dig rätt nu så menar du… 

Hur kommer det sig att… 

 

Ämne 1: Livssituationen som arbetslös eller eventuellt stundande arbetslöshet 

 Skulle du vilja berätta om hur du upplever din livssituation i förhållande till 

arbetslöshet eller eventuellt, stundande arbetslöshet, hur du känner?  

 Hur har arbetslösheten, eventuell stundande arbetslösheten påverkat dig och din 

vardag? 

 Vad saknar du mest med att inte ha ett fast jobb? 

 Vad använder du för tillvägagångssätt för att kompensera de aspekter som du saknar 

med att arbeta (fritid, träning, vänner, familj etc.)?  

 Vad anser du skulle kunna öka dina möjligheter till att få ett arbete?   

 

Ämne 2: Den egna livssituationen 

 Har du lust att berätta om hur du upplever din livssituation i sin helhet? 

 Vad får dig att må bra, vilka tillvägagångssätt använder du dig av för att må bättre 

(familj, vänner, aktiviteter etc.)? 

 Vad får dig att må sämre, vilka tillvägagångssätt använder du dig av för att må mindre 

dåligt? 

 Hur ser du på den egna möjligheten att påverka din livssituation? 

 På vilka sätt/vis försöker du att skapa en vardag som är meningsfull för dig? 

 Känner du att du har lyckats att skapa en vardag som är meningsfull för dig? 

 Till vardags ställs man inför många val, kan du nämna något eller några av dina 

livsstilsval som har haft antingen positiva eller negativa konsekvenser för dig och din 

livssituation den senaste tiden? 

 Vad är viktigt för dig (familj, vänner, film, konst att ha en god ekonomi)? 

 Upplever du att du psykiskt eller fysiskt har farit illa av den livssituation som du 

befinner dig idag? 

 

Ämne 3: Den egna kampen 

 Vilket arbete skulle du vilja jobba med om 10 år? 
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 Har du några planer på hur du skulle kunna ta dig dit (arbetssökande, kontaktskapande 

etc.)? 

 Hur planerar du inför framtiden? 

 Är framförhållning viktigt för dig, hur och på vilket sätt? 

 Skulle du kunna berätta om de krav som du ställer på dig själv i förhållande till att du 

är arbetslös, eventuellt stundande arbetslös? 

 Skulle du kunna berätta om de krav som du upplever att din omgivning 

(Arbetsförmedlingen, Skolan, familj, vänner etc.) ställer på dig i förhållande till att du 

är arbetslös, eventuellt stundande arbetslös?  

 Hur tänker du kring ditt eget ansvar och vad gör du själv för att få ett arbete 

(alternativt sommarjobb eller arbete efter studier)? 

 Vilka bär ansvar för att du ska få ett arbete (är det du, samhället, arbetsförmedlingen, 

din familj/vänner etc.)? 

 Upplever du att du någon gång har blivit illa bemött p.g.a. att du inte arbetar?  

 

Ämne 4: Yttre och inre ”omgivning” 

 På vilket sätt upplever du att samhället/samhälleliga institutioner har hjälpt/har 

förmåga att hjälpa dig i din situation, har du tilltro till dessa (ex. arbetsförmedlingen)? 

 Vilket stöd finner du i kontaktnät, dvs. i familj, vänner, sociala aktiviteter, 

arbetsförmedling, arbetsgivare etc.?  

 På vilka sätt arbetar du för att skapa kontaktnät (familj, vänner, arbetsgivare etc.) samt 

hur strävar du efter att behålla dessa?  

 Vilka faktorer i din vardag anser du påverkar ditt välmående och din livssituation? 

 Hur påverkar dig dessa faktorer (positivt/negativt)? 

(Begriplighet) 

 I vilken grad upplever du att din framtid är förutsägbar? 

  Har du lätt för att förutsäga hur saker och ting kommer att te sig för dig i framtiden 

och tenderar du att planera långt in i framtiden?  

 Upplever du omvärlden som förståelig och greppbar?  

 På vilket sätt tenderar du att hantera händelser som inträffar på ett överraskande vis?     

(Hanterbarhet) 

 På vilket sätt hanterar du motgångar?  

 Tenderar du att se dig själv som ett offer, i sådana fall, offer för vad?  
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(Meningsfullhet)  

 Hur upplever du din motivationsnivå (stark/svag)?  

 Upplever du livets olika områden (ditt liv) som känslomässigt meningsfulla?  

 Tenderar du att se motgångar som utmaningar?  

 

Avslutning 

 Avslutningsvis undrar jag över om det är något som du vill tillägga eller förklara 

ytterligare av det som sagts?  

 Tack ytterligare en gång för att du medverkade i min undersökning.   
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Bilaga 3 – Figur 1 

 

Figur 1. Relativ arbetslöshet i åldern 15-24 år respektive 25-74 år, kvartal 1 2006 - kvartal 1 2009. 

 

 

(Källa: Statistiska centralbyrån) 

 

Bilaga 4 – Figur 2 

 

Figur 2. Förändring av antalet arbetslösa ungdomar jämfört med motsvarande kvartal föregående år, 

kvartal 2 2006 – kvartal 1 2009, procent. 

 
 

(Källa: Statistiska centralbyrån) 


