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Abstract 
This is a qualitative study with a hermeneutic and partially inductive approach. The study’s 

purpose is to enhance the understanding of young adults experiences of unemployment and 

the importance of being employed. In this study, eight young adults participate in the project 

Framtid Kronoberg. The youths are 19-25 years of age. A coach from the project was also 

involved and gave us his view of the project, its goals and objectives. 

 

Through all the interviewees statements regarding unemployment, it was confirmed that work 

has a significant impact on the identity of the elaboration and socialization. Knowing the 

community, to be useful to society and to earn their own money, are some of the important 

factors that can be accomplished by a employment. Young people experience work and 

activities as positive and developing. Being unemployed affects how individuals perceive 

themselves and their living situations. Young people who fall outside of the labor market has 

found difficulties to reengage themselves into work and society, and thus risking a life of 

alienation with bad economy and poor living conditions as a result. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som har ställt upp och delat med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser. Vi hoppas att era drömmar går i uppfyllese och önskar er 

lycka till i framtiden. Ett extra stort tack till coachen på projektet Framtid Kronoberg som har 

hjälpt oss att ordna träff med alla våra respondenter och som har ställt upp på intervju och gett 

oss mycket värdefull information. Utan er hade vi aldrig kunnat slutföra vår studie. Vi vill 

även rikta ett tack till vår handledare Anders Lundberg som har väglett oss genom detta 

otroligt lärorika och spännande uppsatsskrivande. Vi vill även tacka våra vänner och familj 

som har stöttat oss genom hela denna resa. 

 

Tack!  

 

 

Växjö 2013-01-10 

Vildane Ismaili & Tagred El-Hessi  
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1. INLEDNING 
 

Man kan fråga sig hur ett arbete eller hur arbetslösheten kan gynna eller begränsa människors 

livsvillkor och identitetsskapande? Arbete är en grund för glädje, krav, belöningar, 

självförverkligande, irritation mm. Förhållandet mellan arbete och individens sociala situation 

är betydande för ohälsa eller hälsa. Arbete ger oss en inkomst och bidrar också till många 

andra faktorer som kan främja individens livsvillkor. Arbete är därför något av det mest 

centrala och betydande i en människas liv (Marmot, 2006).  

 

1.1 Problemformulering 
Under 1990-talet försämrades möjligheterna till förvärvsarbete vilket gjorde ungdomars 

etablering på arbetsmarknaden allt svårare (Angelin, 2009; Rantakeisu 2002). Angelin (2009) 

framhåller att arbetslösheten påverkar unga vuxna negativt både när det gäller deras 

utveckling och deras socialisering. Hon betonar att det finns en ökad risk för en utveckling 

mot sämre framtida levnadsförhållanden och ohälsa. Vidare visar tidigare forskning att arbete 

är viktigt för att individer ska känna tillhörighet och gemenskap. Att inte ha ett arbete kan leda 

till att individen upplever utanförskap och att kontrollen över sin livssituation minskar 

(Angelin, 2009). 

 

De barn som föddes under slutet av 1980-talet, under baby boom- generationen är de unga 

vuxna som idag är på väg att komma in i vuxenlivet och som idag drabbas mest av 

arbetslösheten. När ungdomsarbetslösheten blir omfattande blir den också ett samhälleligt 

problem (Rantakeisu, Starrin, Hagquist, 1996). Ungdomsarbetslösheten bland unga vuxna 

ökar och det är denna grupp som står för de största utbetalningarna av socialbidrag (Prop. 

2004/05:2). De flesta av de arbetslösa unga vuxna bor i områden som ofta karakteriseras som 

utanförskapsområden. Det är denna grupp som regeringen väljer att lägga extra ekonomiska 

resurser på (Regeringskansliet, 2011). Ett av skälen till att vi vill uppmärksamma just denna 

grupp, är för att då ungdomar drabbas av arbetslösheten befinner de sig i en övergångsperiod 

mellan barndom och vuxenliv, de söker sin plats i vuxenlivet, formar sina attityder, sin 

identitet och sina värderingar om samhället (Rantakeisu, Starrin, Hagquist (1996).  
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Tidigare forskning visar att det finns stora klyftor mellan olika grupper i samhället. Man kan 

se klasskillnader, utanförskap och unga vuxna, som bor i socioekonomiskt svaga områden, 

som har svårigheter att integreras i arbetsmarknaden (Eriksson, 2002). I jämförelse mellan 

utrikes födda och svenskfödda finns tydliga skillnader i den bemärkelsen att personer med 

utländsk bakgrund har en utsatt situation på arbetsmarknaden, det är denna grupp som har det 

svårast att etableras på den svenska arbetsmarknaden (SOU 2001:54).  

 

Vi kommer att utgå från två olika teorier den första teorin är empowerment som handlar om 

att stärka individernas självkontroll för ett starkare självförtroende, bättre självbild, bredare 

kunskaper och färdigheter (Ashkeim, 2007). Empowerment har blivit viktig för all personal 

som på ett eller annat sätt arbetar med att hjälpa människor, detta för att begreppet framhåller 

vikten av att stötta personer som befinner sig i en utsatt situation (Askheim & Starrin, 2007). 

Den andra teorin är Jahodas (1982) teori om manifesta och latenta funktioner. Denna teori ger 

en förklaring till varför vi arbetar och varför arbete är psykologiskt viktigt för individen 

(Rantakeisu, Starring & Hagquist, 1996). 

 

1.2. Syfte 
Vårt syfte med studien är att få ökad kunskap om arbetslösa unga vuxnas upplevelser av 

arbetslösheten samt betydelsen av att ha ett arbete.  

 

1.3. Forskningsfrågor 
 Vad innebär upplevelsen av arbetslöshet för de unga vuxna?  

 

 Vad innebär upplevelsen av att ha ett arbete? 

 
 Hur upplever unga vuxna sina framtidsmöjligheter på arbetsmarknaden? 
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2. BAKGRUND 
 

Nedan i vårt bakgrundskapitel kommer vi att redogöra för begreppet arbetslöshet och dess 

betydelse. Vi kommer bland annat att presentera den ekonomiska krisen som rådde i Sverige 

under 1990- talet samt dess konsekvenser. Vi kommer även att presentera insatser för 

arbetslösa som har försörjningsproblem, nytta och fördärv. Det vi redovisar i detta kapitel 

kommer att underlätta för läsaren att förstå fenomenet vi studerar.  

 
2.1. Definition av arbetslöshet  
Att vara arbetssökande betyder enligt arbetsförmedlingen att man är mellan 15-74 år och icke 

sysselsatt i arbete. Att vara icke sysselsatt omfattar de individer som den senaste månaden 

aktivt har sökt arbete. De grupper av individer som står utanför arbetsmarknaden är de som är 

studerande, ägnar sig åt hemarbete och långtidssjukskrivna. Studerande räknas dock in i 

arbetskraften, endast om de söker arbete eller är villiga att ta det arbete som står till deras 

förfogande. För att räknas in som arbetssökande ska man stå utanför arbetsmarknaden och att 

man inom 14 dagar ska stå till arbetsmarknadens förfogande (Arbetsförmedlingen). 

2.2. 1990-talets ekonomiska kris 
Under början av 1990-talet var det en betydande lågkonjunktur i Sverige med hög arbetslöshet 

till följd. Mellan 1990 och 1993 ökade den öppna arbetslösheten i Sverige från 2,7 % till 

13.17%, medan den totala ungdomsarbetslösheten ökade från 5,6 till 25,6%. Detta är siffror 

som visar på att arbetslösheten är mycket högre bland ungdomar än bland den övriga 

befolkningen (Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1996). Krisen som drabbade Sverige i början 

av 1990-talet medförde att arbetslösheten ökade kraftigt till en nivå som tidigare varit 

otänkbar. Bidragstagarna blev fler, bidragstiderna blev längre och kostnaderna steg. 

Uppgången var kraftigast till och med 1994, därefter minskade ökningstakten efter 1997. De 

två grupper som man tydligt kunde se uppgångarna på var ungdomar och utländska hushåll 

(SOU 2000:3) 
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2.3. Nytta och fördärv 

Tapio Salonen i (Denvall & Vinnerljung, 2006) framhåller att ”workfare” har ökat i allt större 

utsträckning med fokus riktad mot arbetslösa som uppbär statliga eller kommunala bidrag. 

Han skriver att socialtjänstens arbete med arbetslösa under senare år förändrats till att alltmer 

överta arbetsförmedlingens traditionella roll och att en mängd olika kommunala 

aktiveringsinsatser bedrivs nu vid sidan om den ordinarie arbetsmarknadspolitiken. Många 

socialarbetare arbetar idag med arbetsfrämjande insatser. Salonen ställer sig kritisk till 

insatsernas förmåga att behandla problemet då han framhåller att det saknas systematisk 

kunskap som kan belägga att mål om självförsörjning och övergång till arbete och utbildning 

uppfylls. 

 

Salonen (2006) hävdar att insatserna för arbetslösa som har försörjningsproblem självklart kan 

vara till nytta för individen, då det stärker individens självförsörjningsförmåga etc. dock 

menar han att problemet är att insatserna inte blir bedömda utifrån det faktiska innehållet och 

resultatet. Salonen menar att vi inte vet vilka effekter insatserna får då det råder 

värderingsgrundade föreställningar och förhållningssätt som gör det svårt att redovisa 

exempelvis utfall och effekter av insatserna. Salonen (2006) menar att arbetslösa individer 

befinner sig i en sårbar situation. Det gäller främst de arbetslösa som saknar 

arbetslöshetsförsäkring och som även är ekonomiskt utsatta. Han menar att utmaningen för 

professionella som arbetar med fattiga arbetslösa är att bidra med lösningar som stärker 

individernas egen förmåga till långsiktigt hållbara lösningar. 

 

2.4. Arbete och sysselsättning 
Den höga arbetslösheten som råder är en omdiskuterad politiskt fråga både inom EU och i 

Sverige. I budgeten för 2012 har den nuvarande svenska regeringen fastställt förslag för ökat 

arbete och sysselsättning för Sverige. Förslaget omfattar tre viktiga områden, att öka 

Arbetsförmedlingens handlingsutrymme, främja för fler insatser för unga arbetslösa och 

förbättra den befintliga jobb- och utvecklingsgarantin för unga (SOU 2006:102). Det finns 

kommuner som arbetar särskilt med att utforma individuella stöd och arbetsmetoder som ger 

tydligare vägledning för att kunna stötta unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Det är 

av stor vikt att de arbetslösa unga vuxna får individuella handlingsplaner och individuell hjälp 
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som anpassas efter deras behov (SOU 2006:102). Därför har man i Kronobergs Län startat 

projektet Framtid Kronoberg. Framtid Kronoberg delfinansieras via europeiska socialfonden, 

totalt ligger projektbudgeten på 46 608 823 kr (ESF-rådet), och projektperioden är från 2012-

01-02 till 2014-06-30. 

 

2.5. Disposition  
Vi kommer i denna studie börja med att presentera relevant tidigare forskning som sedan följs 

av en genomgång av den vetenskapsteoretiska ansatsen samt av de teoretiska 

utgångspunkterna som är empowerment och Jahodas teori om manifesta och latenta 

funktioner. Vidare redovisas studiens metodavsnitt där vi beskriver val av metod, 

litteratursökning, urval och urvalsmetod, intervjuguide, genomförande, databearbetning, 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. Därefter kommer vi att presentera ett 

resultat- och analysavsnitt som vi kommer att koppla till de valda teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning. I studiens slut kommer resultatet, tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna att redovisas under rubriken slutdiskussion.    

 

 10(52) 



Linnéuniversitetet, Växjö  2013-01-10 
Institutionen för socialt arbete 
Examensarbete (2SA46E) 
Vildane Ismaili & Tagred El-Hessi 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Vi kommer i detta avsnitt att ta upp tidigare forskningen som bland annat presenterar 

utanförskap, konsekvenser av unga vuxnas uteblivna etablering på arbetsmarknaden, social 

exkludering och kort om etnisk boendesegregation för att fastställa vad etniskt koncentrerade 

bostadsområden har för inverkan på den omfattande arbetsmarknaden. Vidare presenterar vi 

beroendet av ekonomiskt bistånd och dess svårigheter, ekonomi- skam modellen där 

betydelsen av socioekonomiska problem i kombination med skamupplevelser lyfts fram. Vi 

kommer vidare att ta upp forskning kring arbetslöshetens konsekvenser för familjer samt 

vilken betydelse arbete och utbildning har. Forskning om arbetslinjen och arbetsmarknads-

politiken kommer också att presenteras i avsnittet nedan. 

 

3.1. Utanförskap, social exkludering och skam 
Davidsson (2010) framhåller att den borgerliga alliansen beräknade att drygt 1,5 miljoner 

människor i Sverige befann sig i ett utanförskap under år 2006. Utifrån hans analys menar han 

att termen utanförskap hänger samman med begreppet underklass. Många negativa 

utmärkanden har fästs vid dem som sägs befinna sig i utanförskapet. De kännetecken som 

kopplas till dessa är bland annat missbruk, våldsamhet, arbetslöshet och bidragsberoende. 

Arbete framställs som vägen till självrespekt och makt över sin vardag, medan arbetslöshet 

leder till ett beroendeskap. Alltså ställs bidragsberoende och arbete mot varandra (Davidsson, 

2010). 

 

Angelin (2009) betonar de stora konsekvenserna av unga vuxnas uteblivna etablering på 

arbetsmarknaden. Hon menar att den uteblivna etablering kan betraktas som ett strukturellt 

och samhällsekonomiskt problem samtidigt som det kan betraktas som ett individuellt 

problem där risken för utsatthet är stor. Angelin framhåller att arbetslösheten bland unga 

vuxna under 90-talet var som högst i Sverige. Då arbete har en stor betydelse för 

identitetsutvecklingen och socialiseringen, påverkar arbetslösheten negativt bland ungdomar. 

Hon betonar att långvarigt utanförskap i arbetsmarknaden har konsekvenser för individen då 

de blir beroende av försörjningsstöd, det finns en ökad risk för en utveckling mot sämre 

framtida levnadsförhållanden och ohälsa (Angelin, 2009).  
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Social exklusion innebär att fånga in både materiella och relationsaspekter av den 

avstängningsprocess som kan drabba individer med en sårbar relation till välfärdsstaten. När 

hon pratar om exklusion i arbetsmarknaden menar hon att det innebär att etablering till 

anställning är uteslutet. Hon framhåller att det finns tydliga samband mellan tidig 

marginalisering och senare marginalisering i livet (Angelin, 2009). 

 

Författaren understryker att beroendet av socialbidrag ger svårigheter att tillgodose sina 

sociala behov och leder till olika former av social och kulturell exkludering (Angelin, 2009). 

Att inte ha ett arbete att gå till medför att individen känner sig isolerad från samhället och 

saknar samvaro med arbetskamraterna. Detta leder till att individer känner att den egna 

kontrollen över sin livssituation minskar avsevärt. I studien framkommer det att långvarig 

socialbidragstagare upplever att de saknar makt över delar av sitt liv. Denna upplevelse har att 

göra med deras låga sociala status och underordning. Angelin (2009) framhäver att de 

långvariga socialbidragstagarna känner av omgivningens stigmatisering. Även i Rantakeisus 

(2002) studie visas att det är vanligt bland arbetslösa ungdomar att känna sig nedvärderade av 

sin omgivning. 

 

3.2. Ekonomi- skammodellen  
Ekonomi- skam modellen är avsedd att användas för att studera sambandet mellan 

arbetslöshet och ohälsa/hälsa. Modellen utgår från en hypotes som formuleras enligt följande 

”ju högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten och ju mer skamgörande 

erfarenheter man har som arbetslös, desto allvarligare blir de hälsomässiga och sociala 

konsekvenserna” (Jönsson, 2003:46s). 

 

Tillgång till pengar är ett grundläggande socialt behov och det vanligaste sättet att få tillgång 

till pengar är genom arbete. Lönearbetet är också en väldigt viktig aktivitet i de flesta 

människors liv och man kan säga att det är basen för vårt materiella liv. Arbete är en viktig 

process för fördelning av bland annat makt och inflytande i samhället. Något som är 

avgörande för människors möjligheter att förverkliga sig själva och utvecklas är lönearbete 

(Jönsson, 2003).  
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Ekonomi- skam modellen är grundad på två avgränsade sociala behov, som kan bli svårt att 

upprätthålla om man är arbetslös. Det första är behovet av att förfoga över pengar, alltså att ha 

pengar, och det andra är att behovet av en socialt accepterad identitet, alltså att bli socialt 

accepterad. När man inte klarar av att leva upp till förväntningar som man själv eller andra 

har, så skäms man för sina svagheter. Statusbunden skam hör samman med underkastelse, 

mindervärdighetskänslor, låg självförtroende mm. (Jönsson, 2003). 

 

Jönsson (2003) lyfter fram betydelsen av socioekonomiska problem i kombination med 

skamupplevelser som en viktig del för att förstå skillnader i arbetslöshetserfarenheter. Ett 

resultat som Jönsson har kommit fram till tyder på att det finns starka samband mellan 

ekonomiska påfrestningar och skam vilket kan leda till att drabbas av allvarlig ohälsa under 

arbetslösheten. Jönsson beskriver intervjupersonernas upplevelser av nedvärderade omdömen 

och attityder som de menar hänger samman med att de är arbetslösa. Jönsson framställer 

hypotesen att ”fattigskam” och ”beroendeskam” skapar negativa självkänslor och ger en 

underordnad social position, vilket gör att vägarna ur arbetslösheten ytterligare begränsas 

(ibid). Rantakeisu (2002) visar att män har mer skamgörande erfarenheter än vad kvinnor har. 

Detta beror sannolikt på traditionellt könsrollstänkande hos omgivningen. 

 

Jönsson (2001) undersöker arbetslöshetens konsekvenser för familjer. Han konstaterar att 

arbetslöshet leder till både sociala och ekonomiska konsekvenser. Jönsson menar att de 

ekonomiska svårigheterna utestänger familjen från ett normalt socialt liv. Det blir svårt för 

barnen att förstå att det inte finns pengar. Männen i Jönssons undersökning upplever att 

fattigdomen mer blivit som en skamkänsla. Författaren menar att skamkänslan är kopplad till 

hur man upplever sig bli bemött och behandlad av andra människor. 

 
3.3. Arbete och utbildningens betydelse 
Arbetslinjen är ett centralt begrepp i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen ska 

uppmuntra till rörlighet på arbetsmarknaden och betonar åtgärder som t.ex. arbete, utbildning 

eller praktik istället för kontantersättningar. Detta för att säkra individens sociala trygghet och 

minskar risken att hamna i utanförskap. Arbetslinjens grundläggande idé är att alla ska arbeta 

efter förmåga och kunna bidra till den gemensamma finansieringen av den gemensamma 

välfärden (Pippola, 2010).  
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Arbetsmarknadspolitikens mål är att öka sysselsättningen, minska utanförskapet och 

medverka till en fungerande arbetsmarknad. Detta ska stärka arbetslinjen då satsningar bland 

annat riktas till att fler ska arbeta. På dagens arbetsmarknad antas utbildning förbättra 

möjligheterna till arbete. Det hävdas att det är de grupper som har kortast utbildning och som 

redan är missgynnade som är arbetslösa. Dock finns det ingen garanti att få ett arbete för att 

man har utbildat sig. Saknar man utbildning kan ett socialt nätverk vara en förutsättning för 

att få tillfälliga arbeten. Det ställs höga krav på den enskilde individen att trygga sin egen 

välfärd i och med den förstärkta arbetslinjen. Detta utmärks av att det har blivit allt mindre 

legitimt för den enskilde att vara utanför arbetsmarknaden då det medför en risk att dennes 

individuella välfärd urholkas. Den höga arbetslösheten och den hårda konkurrensen om de 

arbeten som finns innebär att arbetslösheten inte blir ett arbetsmarknadspolitiskt problem, 

utan ett individuellt problem (Pippola, 2010). 

 

3.4. Etnisk boendesegregation 
Segregation handlar om att individer med specifika egenskaper är avskilda från personer som 

inte delar dessa egenskaper. Segregation är oftast kopplat till bostadsmarknaden och etnicitet. 

Ibland kan det även användas som begrepp för arbetslöshet, bidragsberoende mm. Individer 

med olika inkomster bor i olika områden på grund av att bostadspriserna varierar. Individer 

med samma kultur, tradition, bakgrund och språk samlas i ett och samma bostadsområden. 

Detta kan leda till segregation då människor söker sig till andra personer som de känner 

närhet och samhörighet till (Nordström & Åslund, 2009). 

 

Invandrare har oftast sämre ekonomiska villkor enligt Koopmanns (2010), vilket resulterar i 

att det ytterligare minskar deras möjligheter på bostadsmarknaden. Det gör dem beroende av 

billig bostad som tenderar att koncentreras till vissa stadsdelar. Segregationen inte bara 

bestäms av ekonomiska möjligheter, utan även av de kulturella preferenserna att leva bland 

människor av samma etnicitet eller religion, både bland invandrarminoriteter och bland den 

infödda majoriteten spelar roll i segregationen, med detta menar författaren att den frivilliga 

självsegregationen av invandrare kan spela en roll (ibid).  

 

Nordström och Åslund (2009) framför att de personer som bor och arbetar i en etnisk likartad 

miljö där de inte möter andra grupper och som har barn som går i skola som endast består av 
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barn med samma bakgrund som de själva, är mest segregerade. I rapporten diskuteras vilka 

möjliga åtgärder som samhället kan ta till för att minska den etniska segregationen. 

Författarna betonar att ett alternativ är att förbättra förhållandena genom t.ex. bygga bättre 

bostäder i områden som personer med invandrarbakgrund söker sig till. Detta kan vidare 

locka andra grupper till dessa områden samt öka välfärden för de boende. Ett annat alternativ 

är att minska de restriktioner som sätter begränsningar för var nyanlända invandrare vill/kan 

bo (Nordström & Åslund, 2009). 

 
Fong, Magee och Wilkes (2007) har gjort en studie om segregerade kinesiska grupper i 

Toronto. De har försökt fastställa vad etniskt koncentrerade bostadsområden har för inverkan 

på den omgivande arbetsmarknaden (Fong, Magee & Wilkes, 2007). Författarna visar att 

fördomar och främlingsfientlighet har en påverkan på hur arbetsgivare beslutar sig för vilka 

personer de anställer. Studien visar att etnisk minoritetgrupper själva är medvetna om att 

chansen att få ett arbete i det övriga samhället är mycket begränsad. Samhörigheten i dessa 

segregerade områdena har en negativ påverkan då de får svårigheter att integreras i det övriga 

samhället och på arbetsmarknaden (Fong, Magee & Wilkes, 2007). 

 

Segregationen gör det svårt för den utsatta gruppen att hitta ett arbete utanför deras område, 

detta pga. att de saknar ett socialt nätverk som länkar till övriga samhället. Lösningar kan vara 

att man tar itu med sambandet mellan etnisk koncentration och diskriminering i arbetslivet 

genom att sträcka sig utanför den lokala (Fong, Magee & Wilkes, 2007). Exempel på detta 

menar författarna kan vara att man uppmuntrar icke-kinesiska arbetsgivare att genomföra 

rekryteringar i etniskt koncentrerade kinesiska områden. Författarna betonar att insatser inte 

endast bör stödja människor som upplever diskriminering, utan också stödja 

sammanhållningen bland dem som motsätter sig utsatthet, invandrare och minoriteter, att 

erkänna och problematisera diskriminering i deras bostadsområden (ibid).  
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4. VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 
 

I vår studie har vi använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt. Hermeneutiken och 

positivismen är två viktiga vetenskapliga förhållningssätt. Skillnaden mellan dessa två är att 

hermeneutiken är en vetenskaplig inriktning där man tolkar, studerar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen, medan positivismen har en 

naturvetenskaplig/empirisk inriktning där man avser att observera och studera mätbar fakta 

där förklaring och kausala samband är viktigt. I debatten mellan positivism och 

hermeneutiken har ofta positivismen kopplats samma med kvantitativa, naturvetenskapliga 

förklaringsmodeller. Hermeneutiken däremot har kopplats samman med kvalitativ förståelse 

och tolkning. Till skillnad från ett positivistiskt synsätt, där man studerar forskningsobjektet 

bit för bit, försöker hermeneutiken att se forskningsproblemet i sin helhet (Patel & Davidson, 

2011). Då syftet med vår kvalitativa studie är att få en ökad kunskap om arbetslösa unga 

vuxnas upplevelser av arbetslösheten samt betydelsen av att ha ett arbete och inte att förklara 

eller bevisa något fenomen, är ett hermeneutiskt synsätt mest relevant att inta i vår studie.  

 

I vår studie utgår vi från en induktiv ansats. Bryman (2011) framför att i den induktiva 

ansatsen utgår forskaren från sitt empiriska material för att sedan analysera resultat med hjälp 

av teorin. Till skillnad från den induktiva ansatsen förutsätter den deduktiva ansatsen vad som 

ska förklaras, att den allmänna regeln alltid gäller. Den deduktiva ansatsen förklarar inte något 

utan undviker helst förklaringar genom auktoritärt fastslående. Deduktionens svaghet är att 

den inte har något att bevisa, inte mer än en gissning. Induktionens svaghet är att den inte kan 

framställa teori, djupstrukturer, utan bara empiriska summeringar, ytstrukturer (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

Det finns även en tredje möjlighet, en kombination och som ligger mellan induktiv och 

deduktiv ansats, vilket är abduktion. Abduktion används bland annat vid diagnosställande i 

medicin och vid feldiagnosticering i tekniska system. Skillnaden är att abduktion dessutom 

innefattar förståelse. Med detta kan man säga att induktion utgår från empiri och deduktion 

från teori. Abduktion utgår från empirisk fakta som induktion, men avvisar inte teoretiska 

föreställningar och ligger då närmare deduktionen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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Anledningen till att vi utgår från en induktiv ansats är för att vi upplever att vi ligger närmare 

ett induktivt arbetssätt och har ingen ambition att skapa en ny teori med nya tankesätt.  

 

4.1. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teorier som kommer att vara utgångspunkten för vår 

analys. Vi har valt två olika teorier: Empowerment samt Marie Jahodas (1982 i Jönsson 

(2003) teori om manifesta och latenta funktioner.  Det teoretiska perspektivet empowerment 

har en stark tilltro på individens egen förmåga att förändra sin situation och sitt liv, detta kan 

göras om individen får möjlighet till rätt stöd (Askheim & Starrin, 2007). Jahoda formulerade 

en teori om arbetslöshetens konsekvenser. Teorin om manifesta och latenta funktioner ger en 

förklaring till varför vi vill arbeta och varför arbete är psykologiskt viktigt för individen 

(Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1996). Den första teorin som vi har valt, empowerment, 

har vi valt för att den ska ge oss en förståelse för hur de professionella arbetar för att stärka 

individen. Den andra teorin om manifesta och latenta funktioner valde vi för att på en 

individnivå kunna förstå vilka konsekvenser arbetslösheten kan få samt varför individer 

arbetar och varför arbete är så viktigt.  

 

4.2. Empowerment  
Begreppet empowerment började användas på allvar i den vetenskapliga litteraturen under 

1970-talet och då i samband med diskussioner så som lokalt självstyre, aktivism och social 

mobilisering. Empowerment som begrepp och idé har starkt samband med den sociala 

aktivistideologin och de sociala proteströrelser som under slutet av 1960-talet och början av 

1970-talet växte fram i USA under slagordet ”Power to the people”. Under denna tid handlade 

det om diskriminering, fattigdom och utsatta gruppers kamp för människovärde och lika 

rättigheter. Under 1970-talet introducerades det även idéer om hjälp till självhjälp (Askheim 

& Starrin, 2007).   

 

När begreppet empowerment introducerades under 1970-talet var det gräsrotsperspektivet på 

samhället som stod i fokus (ibid.). Empowerment förknippas med något positivt men det är 

inte enkelt att definiera begreppets betydelse (Askheim & Starrin, 2007). Ur ett empowerment 

perspektiv är människan ett aktivt och handlande subjekt som vet sitt bästa under olika 

förhållanden. Utan denna positiva människosyn skulle det bli svårt att hjälpa maktlösa 
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personer att få makt och kontroll över sina liv. Empowerment beskrivs som ett begrepp som 

innehåller tre delar; styrka, makt och kraft, som kommer från ordet power (Askheim, 2007) 

 

Empowerment som etablering av motmakt är en infallsvinkel och innebär att fokus ligger på 

sambandet mellan individens livssituation och strukturerna i samhället. Målet med 

empowerment är att stärka individen genom att skapa medvetenhet om den egna 

livssituationen. Detta för att kunna hjälpa sig själva att hitta sin inre styrka att ta sig ur den 

maktlösa positionen denne besitter (Askheim, 2007). En sådan medvetenhet leder i sin tur till 

handling och på så sätt får individen möjlighet till att undanröja blockeringar och istället 

försöka nå kontroll, rättvisa och jämlikhet. Författaren menar att det är viktigt att starta 

aktiviteter och processer som kan stärka individens självkontroll. Även Skau (2007) betonar 

vikten av aktiviteter som ger personen möjlighet till att ta kontroll över sin tillvaro samt att 

aktiviteten ger självförtroende och självkänsla. I empowerment begreppet utgår det att 

individens position har skapats utifrån historiska och mänskliga processer. Då individens 

position har skapats av mänskliga processer innebär det också att dessa förhållanden kan 

förändras av människor (Askheim & Starrin, 2007).  

 

Inom empowerment ska den professionelle utöka individen med information så att denne blir 

medveten om sin situation. Författarna menar att man som professionell inte ska ta ansvaret 

från individen, alltså tala om för individen vad denne bör och inte bör göra, utan den 

professionelle ska motivera individen till att se sin egen förmåga, ta självständiga beslut samt 

vara delaktiga i samhället (Askheim, 2007; Swärd & Starrin, 2006). Askheim (2007) betonar 

att det kan bli en dominerande maktform då den professionelle styr genom klarläggande för 

individen. Individen stimuleras till förståelse genom den professionelles dialog, samvaro och 

ömsesidig påverkan. Genom processen ska individen själv inse hur samhällsförhållandena 

påverkar och medverkar till dennes svårigheter. Författaren menar att individen ska bli 

medveten om sambandet mellan den egna privata situationen samt strukturella felaktigheter 

och att processen ska utgöra en grund för handling och förändring till nästa gång (ibid).  

 

Starrin (2007) reflekterar över begreppet empowerment som motsats till paternalism och 

menar att empowerment och paternalism utgör två olika förhållningssätt i arbetet med att 

hjälpa människor. Han menar att det paternalistiska synsättet bygger på över och 
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underordning. Detta synsätt bygger på att de personer som är i en utsatt situation och behöver 

hjälp inte förstår eller kan hjälpa sig själva utan det är den som hjälper som måste bestämma 

vad som ska göras och vad som är bra för den utsatte som behöver hjälp. Empowerment 

handlar om makt och betonar att maktbegreppet är komplext (Starrin, 2007).  

 

Ett antal centrala komponenter i empowerment är makt, kontroll, självtillit och stolthet. 

Begreppet empowerment redogör för både den egna upplevelsen och den objektiva 

verkligheten, människans inre och yttre omständigheter samt för känsla och kunskap. På så 

sätt är empowerment både en process och ett mål. Om man avgränsar empowerment till att 

bestå av processer som är inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv, kan detta för 

individen innebära att denne ser sig själv på ett speciellt sätt. Individen känner sig exempelvis 

värdefull och har tillit till sig själv och andra samt känner att denne har en förmåga att slutföra 

en handling. En annan viktig process är att individen får en insikt om att samhällets strukturer 

kan förändras (Swärd & Starrin, 2006). 

 

Anne Hermodsson (1998 i Meeuwisse m.fl., 2006) framför att individen i många fall saknar 

kunskaper om sina rättigheter. Det kan uppstå ett mer aktivt och konstruktivt möte mellan 

individen och den professionella om individen har kunskap om sina rättigheter. För att kunna 

påverka individen bör mötet med den professionella formas efter medvetenhet och struktur, 

detta för att möta individen på ett professionellt sätt (Johansson, 2006). Skau (2008) betonar 

att det är möjligt att ändra på oss som personer, exempelvis våra tankesätt, värderingar, 

attityder etc. även om det inte alltid är lätt. Vi människor aldrig att bli helt fullärda, varken 

som professionsutövare eller person. Genom att man får möjlighet att växa och utvecklas kan 

det i sin tur leda till en professionell kvalitetshöjning. När en individ blir klient påverkas 

denne för resten av livet, detta betyder för klienten att denne ständigt kommer att vara i 

kontakt med professionella hjälpare. Mötet mellan individen och den professionelle är en 

process som drivs framåt av olika öppna och dolda konflikter exempelvis konflikter mellan 

makt och maktlöshet, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ (ibid.).  

 

När en individ kommer in i hjälpapparaten innebär det en övergång från subjektstatus till 

objektstatus. Denna övergång innebär att individens identitet går från att vara den som 

bedömer och fattar beslut till att bli ett föremål där andra gör bedömningar och avgöranden. 
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Dock är denna övergång något som sker över en längre tid och kan se olika ut beroende på 

hur den professionelle fullgör sin funktion (Skau, 2008)  

 
4.3. Jahodas teori om manifesta och latenta funktioner 
Den socialpsykologiska professorn, Marie Jahoda (1982 i Jönsson, 2003) var den första som 

på allvar formulerade en teori om arbetslöshetens konsekvenser för att ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv kunna förklara arbetslöshetens effekter. Ett synsätt som är 

tydligt i Jahodas teori är att vi lever i ett samhälle som framhåller både de individuella och 

sociala fördelarna med arbete. I teorin förklarar hon de socialpsykologiska konsekvenserna av 

arbetslöshet och driver tesen att arbetslöshet orsakar stora problem (Jönsson, 2003). 

 

Jahoda grundar sin teori på att arbetet har manifesta (dvs. att vi arbetar för att tjäna pengar) 

samt latenta funktioner. De latenta funktionerna är de psykologiska behoven som ett arbete 

tillgodoser och som tillhör grundläggande behov. Jahoda menar att arbete ger fem latenta 

funktioner:  

• Erfarenheter och kontakter med individer 

• Struktur på vår tid 

• Avsikter och mål förankrade i ett kollektiv 

• Regelbunden aktivitet 

• Identitet och status (Jönsson, 2003; Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1996).  

 

Jahoda refererar till Freud (1969), och hävdar att människans starkaste band till verkligheten 

är arbetet och att arbetslösheten försvagar individens grepp om verkligheten. Jahoda menar att 

viktiga socialpsykologiska behov blir tillgodosedda i arbetet och förklarar de negativa 

konsekvenserna för psykiskt välbefinnande med att den som förlorar sitt arbete hamnar 

utanför gemenskapen som arbetet utgör (Jönsson, 2003). 

 

En tolkning av teorin är att de arbetslösa förutsätts vara passiva aktörer, alltså att strukturerna 

bestämmer villkoren för hur de ska organisera livet. Jahodas teori förklara varför vi vill arbeta 

och varför arbete är psykologiskt viktigt även om arbetsmiljön eller arbetsförhållandena är 

dåliga. Hon menar vidare att fritid inte kan uppfylla samma funktioner som arbete 

(Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1996).  
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5. METOD 

 
I följande avsnitt kommer vi att presentera val av metod, litteratursökning, urval och 

urvalsmetod, intervjuguide, genomförande, databearbetning samt etiska överväganden. 

Redovisningen av metoden kommer att ge läsaren en förståelse för hur vi har bearbetat och 

analyseras vårt resultat. 

 
5.1. Val av metod 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi i denna studie valt att använda 

oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har inte varit intresserade av att dra generella 

slutsatser eller objektiva sanningar utan att istället fånga våra respondenters unika berättelser 

och upplevelser. Vi vill få en ökad kunskap om arbetslösa unga vuxnas upplevelser av 

arbetslösheten samt betydelsen av att ha ett arbete. Den kvalitativa forskningsmetodens syfte 

är att producera beskrivande text med individers egna ord som utgångspunkt. Kvantitativa 

metoder samlar in data som också är beskrivande men presenteras oftast i statistisk form 

(Bryman, 2011; Thyer, 2010). Den kvalitativa metoden är passande i vår studie då vi har lyft 

fram respondenternas tankar, upplevelser och erfarenheter och med hjälp av detta har vi 

skapat en förståelse och fått nya kunskaper. Bryman (2011) framhåller kritiken som framförs i 

den kvalitativa forskningen, kritiken är att resultatet inte är generaliserbar då det är ett litet 

urval som forskningen baseras på vilket inte är representativt för hela populationen.  

 

5.2. Litteratursökning 
Vi har i denna studie sökt relevant litteratur från olika databaser. Sökandet skedde bland annat 

via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, DIVA, SOU, Libris, google schoolar, 

socialvetenskaplig tidskrift, relevant vetenskaplig litteratur, SCB mm. Sökorden som vi har 

använt har bland annat varit; ungdomsarbetslöshet, utanförskap, integration, 

arbetsmarknadsåtgärder, arbetslinjen, miljonprogrammet, social exkludering, unga vuxnas 

etablering, empowerment, youth unemployment, young adults, unemployment.  
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5.3. Urval och urvalsmetod 
Respondenterna i vår studie bestod av åtta deltagare i projektet Framtid Kronoberg samt en 

coach som arbetar i projektet. Samtliga respondenter har en form av sysselsättning via 

Framtid Kronoberg, det kan röra sig om utbildning, praktikplats eller nystartsjobb. Vår önskan 

var att alla respondenter i vår studie skulle uppfylla vissa gemensamma kriterier.  

Respondenterna var långtidsarbetssökande, alltså har varit utan sysselsättning i minst två år 

och högst fyra år, detta för att de då lättare ska kunna reflektera över upplevelsen av 

arbetslösheten. De skulle befinna sig i en ålder mellan 19-25 år och vara deltagande i 

projektet. Respondenterna skulle även vara tillgängliga och frivilliga att ställa upp på intervju 

samt att samtliga bor eller tidigare har bott i Araby/Dalbo. Varför vi valde att begränsa oss till 

åldrarna 19-25 beror bland annat på att vi ansåg att inom denna åldersram börjar individen att 

etablera sig i det vuxna livet och förmodligen avslutat gymnasieutbildning. Valet av att 

intervjua personal från projektet Framtid Kronoberg är för att personalen ska ge oss en syn på 

projektet, dess mål och syfte.  

 

Urvalet av respondenter har skett med hjälp av bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att 

man med bekvämlighetsurval väljer de respondenter som är lättast att få tag i. Denna 

urvalsmetod passar in bra i vår studie på grund av den geografiska begränsningen och 

tidsmässiga brist. Resultatet av intervjuerna utgör inte några slutgiltiga resultat, detta eftersom 

vi inte kan generalisera resultatet, dock kan vårt resultat vara en grund för fortsatt forskning 

(Bryman, 2011).  

 

5.4. Områdesval och förförståelse  
I ett hermeneutiskt synsätt närmar sig forskaren sitt forskningsobjekt utifrån sin egen 

förförståelse. Denna förförståelse, alltså de tankar, intryck och känslor som forskaren har, är 

inte ett hinder utan snarare en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & 

Davidson, 2003). Från början var vi intresserade av att begränsa oss till området Araby, 

Växjö, och få en förståelse av hur unga vuxna i Araby upplever arbetslösheten samt 

betydelsen av att ha ett arbete. Detta för att det i denna ort, enligt statistik, finns en stor etnisk 

segregation, socialbidragstagare och hög arbetslöshet. Vi hade en förförståelse om att 

arbetslösheten där var högre än i övriga delar av staden. Statistiken visade dock att 

arbetslösheten i Araby var i större utsträckning än det vi tidigare trodde. Detta var enligt oss 
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väldigt intressant men det var inte riktigt området vi ville fokusera på. Under arbetets gång 

kom vi ifrån denna tanke och valde istället att utesluta området Araby helt och vårt syfte blev 

istället att få ökad kunskap om arbetslösa unga vuxnas upplevelser av arbetslösheten samt 

betydelsen av att ha ett arbete. Eftersom vi hade Araby som grundtanke i början så är alla våra 

respondenter bosatta i eller i närheten av Araby. Detta har dock ingen relevans i vår studie. 
 

5.5. Intervjuguide  
Valet av semistrukturerade intervjuer är för att vi som forskare har möjligheten att ställa 

följdfrågor till respondenterna. Vid semistrukturerade intervjuer sker inte frågeställningen 

efter statiskt formade intervjufrågor utan ställs fritt utan en viss inbördes ordningsföljd. En 

semistrukturerad intervjuguide tillåter respondenten att vara rörlig och flexibel i sina svar 

samtidigt som man som forskare har kontroll över intervjun. Forskaren kan vidare få en dialog 

med respondenterna för att få ett tydligare och fördjupat svar (Bryman, 2011). Vi följde vår 

intervjuguide men gav också respondenterna möjligheten att fritt svara på frågorna utifrån 

egna ord och tankar. 

 

När vi började med vår intervjuguide hade vi som utgångspunk att formulera frågorna på ett 

sätt som gör att vi inte riskerar att tappa de väsentliga frågorna under intervjun I den 

kvalitativa intervjun ingår bestämda teman, intervjuaren leder respondenten till vissa teman 

men inte till bestämda uppfattningar om dessa (Kvale, 2009). Vi har använt oss av två olika 

intervjuguider, en intervjuguide använde vi för att intervjua personal i projektet Framtid 

Kronoberg (se bilaga 1). Denna intervjuguide handlade om att få en överblick över 

verksamheten och bestod av olika teman som följdes av olika frågor. Den andra 

intervjuguiden använde vi när vi intervjuade deltagarna (se bilaga 2) för att få en ökad kunskap 

om arbetslösa unga vuxnas upplevelser av arbetslösheten samt betydelsen av att ha ett arbete. 

Även denna intervjuguide bestod av ett antal teman som följdes av frågor. Vi började 

intervjuerna med ett par inledningsfrågor för att få en klarare bild av de olika respondenterna. 

Vi har använt samma intervjuguide till samtliga åtta respondenter, dock har vi kunnat variera 

lite i hur vi ställde frågorna.  

 

Vi ville få ut fylliga och detaljerade svar genom att ha en struktur i vår intervjuguide. Vi var 

noga med att formulera våra frågor på ett sådant sätt att de kan besvara frågeställningarna i 
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vår studie och vara begripliga för våra respondenter. Vi har spelat in alla intervjuer och 

därefter transkriberat intervjuerna själva, detta eftersom vi som forskare inte vill tappa något 

viktigt som har sagt under intervjuerna. 

 

5.6. Genomförande 
Vi började med att gå personligen till arbetsförmedlingen och frågade där hur vi kunde få tag i 

arbetslösa unga vuxna. De berättade vilka olika projekt som fanns och hänvisade oss till ett 

projekt som arbetar med just arbetslösa unga vuxna, Framtid Kronoberg. Vi sökte efter 

Framtid Kronoberg och hittade deras hemsida. Vi bestämde oss för att ta kontakt med 

projektledaren, men kunde inte nå henne via telefon. Vi skickade då ett mail till henne och 

även till övrig personal på Framtid Kronoberg. Vi mailade tydlig information om vår studie 

och bad om att få träffa någon som kunde berätta om verksamheten, dess mål och syfte. Vi 

fick snabbt ett svar från en coach som var mycket positiv till vår studie och ville gärna ställa 

upp på en intervju. I mailet skrev han att han arbetade särskilt med arbetslösa unga vuxna i 

Araby. Att intervjua denna coach passade oss mycket bra då vi i denna studie just vill 

fokusera på unga vuxna i Araby. När vi fått samtycke bestämde vi att vi skulle träffas på 

kontoret i Framtid Kronoberg där vi kunde genomföra intervjun med coachen.  

 
Genom personalen fick vi kontakt med deltagare på Framtid Kronoberg. Då det kan vara svårt 

och tidskrävande att få kontakt med åtta respondenter ansåg vi att vi inte ville gå miste om 

detta tillfälle. Personalen kontaktade oss via telefon och hjälpte oss att boka intervjutid med 

de unga vuxna deltagarna. Vid intervjutillfället med respondenterna gick vi igenom syftet med 

vår studie och försäkrade att deras svar skulle anonymiseras och att deras namn inte kommer 

att vara med i studien utan kommer att fingeras. Respondenterna gav samtycke att spela in 

intervjun. Längden på intervjun var mellan 25-40 minuter. 

 

Då vi fått kontakt med våra respondenter genom personal på projektet Framtid Kronoberg 

anser vi att respondenterna befinner sig i en underordning i förhållande till personalen. Med 

detta menar vi att det kan finnas en risk att respondenterna inte får utrymme eller upplever att 

de inte kan uttrycka sig negativt om projektet, detta eftersom personalen vet vilka 

respondenterna är. Vi kan nu i efterhand dra slutsatsen om att respondenterna är i ett utsatt 
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läge. Deras svar kanske hade sett annorlunda ut om de inte var deltagare i projektet eller om 

vi själva slumpvis hade valt ut dem. 

 

5.7. Databearbetning 
Via de semistrukturerade intervjuerna med respondenterna har vi samlat in vår empiri. Vi har 

bearbetat det insamlade materialet genom att först transkribera intervjuerna, för att sedan 

kunna framföra vårt resultat. Efter att vi transkriberat våra intervjuer har vi noga gått igenom 

materialet för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Med hjälp av det insamlade 

materialet har vi delat upp allt i fyra olika teman som vi kände var passande till vår studie. 

Samma teman har vi även använt i slutdiskussionen. Att vi tematiserade gjorde det lättare för 

oss att få grepp om resultatet och skapa en tydligare struktur i materialet.  

De olika teman som vi har använt oss av är: 

• Ungdomarnas vardag i Framtid Kronoberg 

• Arbetslöshetens konsekvenser 

• Arbetets betydelse  

• Framtiden.  

 

Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som vi har valt, tidigare forskning samt olika 

relevanta litteraturer har vi analyserat vårt resultat. Vi har använt oss av olika citat som 

styrker våra respondenters beskrivningar. Vissa citat har varit svåra att förstå därför har vi valt 

att redigera eller rätta till citat som inte svarar med hela meningar eller som är språkligt ”fel”, 

så som ”ba”, ”eh” mm., dock utan att ändra på meningens innehåll eller på vad 

respondenterna verkligen menade. Enligt Bryman (2011) kan det vara bra att redigera citaten 

då det kan bli lättare för läsaren att förstå, men då är det viktigt att inte förändra innehållet i 

det respondenterna säger. Efter resultat- och analysavsnittet har vi gjort ett diskussionsavsnitt 

där vi diskuterar de viktigaste delarna av vårt material. 

  

5.8. Reliabilitet, validitet och generalisering 
För att all forskning ska vara trovärdig ska det behandlas på ett korrekt sätt. Insamlad data ska 

hanteras enligt vissa riktlinjer, så kallad validitet och reliabilitet. Dessa två kriterier är viktiga 

för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar 

om hur resultaten från en undersökning blir samma om undersökningen genomförs på nytt 
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eller om de påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar. Begreppet används i 

relation till frågan om de mått som utvecklas för samhällsvetenskapliga begrepp (t.ex. som 

fattigdom eller fördomar) är konsekventa. Reliabilitet används oftast i kvantitativa 

undersökningar (Bryman, 2011).  

 

Validiteten handlar om trovärdigheten, alltså hur väl undersökningen och resultatet passar 

med verkligheten, detta kallas för intern validitet. Extern validitet handlar om graden 

forskaren kan generalisera. För att kunna bedöma värdet av en kvalitativ analys är dessa två 

begrepp relevanta. Forskaren försöker då se bakomliggande faktorer, processer och strukturer 

som påverkar eller styr ett fenomen (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) går validitet ut på 

en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. 

Om uppgifterna och analyserna som har genomförts är trovärdiga är validiteten hög. Är 

uppgifterna däremot inte tillförlitliga finns det ingen validitet eller klassas som väldigt låg.  

 

Det är svårt att bedöma reliabiliteten i vår uppsats då vi upplever att en annan studie inom 

samma område, med samma respondenter och liknande syfte kan leda till liknande resultat. 

Dock kan respondenternas svar bli annorlunda vid en ny undersökning beroende på t.ex. 

arbetslöshetens längd eller tidigare erfarenheter av arbetslöshet. Resultatet kan också se olika 

ut beroende på hur forskaren ställer sina frågor till respondenterna. Andra forskare kanske 

väljer att ställa frågor som de anser vara viktiga och relevanta men som vi inte har valt att 

ställa, detta kan leda till att resultatet i andra undersökningar kan bli annorlunda om man 

jämför med vår studie. Enligt Brinkmann och Kvale (2009) är validitet kopplat till 

sanningshalt i det respondenterna säger. För att öka validiteten spelade vi in och 

transkriberade alla intervjuer ordagrant detta för att på bästa sätt presentera respondenternas 

utsagor. Vi kan inte genom våra respondenters utsagor generalisera hela populationen. Vi kan 

heller inte generalisera våra respondenters utsagor till andra områden då alla områden inte ser 

likadana ut och där individers utsagor kan se olika ut beroende på deras värderingar och 

attityder. 
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5.9. Etiska överväganden 
Kvale (2009) tar upp fyra områden vad gäller etiska riktlinjer som man som forskare ska ha 

med. Dessa är Informerat samtycke: att man informerar undersökningspersonerna om syftet 

med studien. Man informerar även om att man som undersökningsperson frivilligt deltar i 

projektet och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitet: 

respondenterna ska vara medvetna om att privat data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas, man ska skydda respondenternas privata integritet. 

Konsekvenser: risken för att respondenten lider skada ska vara så liten som möjligt 

(beneficence). Forskarens roll: författaren menar att man som forskare ska vara väl påläst och 

insatt i ämnet när man skall intervjua. Som forskare ska man även skapa ett förtroende till de 

man intervjuar (ibid.). 

 

Vi har informerat alla våra respondenter om syftet med vår undersökning och hur intervjuerna 

kommer att gå tillväga. Vi informerade om att vi kommer att spela in, transkribera 

intervjuerna och använda det i vår studie. För att skapa ett förtroende mellan oss som forskare 

och respondenter har vi varit tydliga med att informera respondenterna om anonymisering, då 

vi som forskare är skyldiga att skydda respondenternas identitet i denna studie. Vi har även 

informerat att alla frivilligt deltar i intervjun och har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

 
Vi har valt att behålla våra respondenter helt anonyma, och kommer därför endast att 

benämna dem som respondenter, detta för att öka anonymiteten och i möjligaste mån skydda 

deras privata integritet. Vi som forskare är skyldiga att skydda våra respondenter och vill 

därför inte risker att privat data som identifierar deltagarna i undersökningen avslöjas (Kvale, 

2009). I denna del av studien presenterar vi det empiriska material som ligger till grund för 

vår analys. Materialet presenteras i olika teman som har varit centrala för att besvara 

uppsatsens frågeställningar och syfte. 

 

6.1. Ungdomarnas vardag i Framtid Kronoberg 
Coachen på Framtid Kronoberg berättar att de i sitt arbetssätt utgår från att stötta individen i 

den process som individen befinner sig i och att de tydligt visar för individen att det är denne 

själv som ska ha ett eget mål: 

 

… all planering som vi gör med alla deltagare ska byggas på vad dem själva 
vill göra och vad de har för mål. Det är dem som ska vilja ha den här 
planeringen. Det är omöjligt att göra en planering om inte ungdomarna är 
aktiva och själva vill det. 

 

Askheim och Starrin (2007) menar att empowerment har som mål att se till att ge den 

hjälpsökande makt att ta egna beslut och handlingar som rör deras egna liv. De låter 

ungdomarna själva göra en plan över hur de vill att planeringen ska se ut och detta kan man 

tolka som att personalen syftar till att stärka ungdomarnas eget beslutfattande, öka deras 

självbestämmande och möjligheter till att styra och påverka deras egna liv. Coachen arbetar 

med att stödja ungdomarna i samtal och genom andra stödformer. Det står klart att 

utgångspunkten är i enlighet med empowerment att personalen vill uppmuntra ungdomarna att 

utnyttja sina egna resurser.  

 

Många av de unga vuxna menar att det är Framtid Kronobergs ansvar att hitta ett arbete till 

dem: 

…det kan gå flera månader och man får inget jobb, de kan ju fixa ett jobb, för 
de har fler möjligheter de har mer pengar att göra sig av med på jobb.  

 28(52) 



Linnéuniversitetet, Växjö  2013-01-10 
Institutionen för socialt arbete 
Examensarbete (2SA46E) 
Vildane Ismaili & Tagred El-Hessi 
 
Även coachen uttrycker att ungdomarna ibland kan uppleva att det är personalen som ska 

söka jobben åt dem: 

 
 …de har ibland känslan av orättvishet, de lägger väldigt mycket på oss, att vi 
måste fixa jobben åt dem […] men i själva verket så finns vi där som stöd för 
dem… det är de som ska söka jobben själva.  

 

Utifrån citatet ovan tolkar vi det som att det är viktigt att kommunikationen mellan deltagarna 

och personalen fungerar väl för att det inte ska uppstå missuppfattningar. Utifrån det 

teoretiska perspektivet empowerment kan det te sig på så sätt att det kan bli en dominerande 

maktform då den professionelle styr genom klarläggande för individen. Genom processen ska 

individen själv inse hur samhällsförhållandena påverkar och medverkar till dennes 

svårigheter. Individen stimuleras till förståelse genom den professionelles dialog, samvaro 

och ömsesidig påverkan (Askheim, 2007). Två av de unga vuxna som vi intervjuade är 

medvetna om att ansvaret ligger på individen och menar att de får hjälp med att lära sig hur 

man söker jobb och skriva CV men att resten hänger på individen själv: 

 

…de hjälper till och så  […] men det mesta hänger ju på personen själv, man 
kan inte bara gå dit sen förlita sig på att dem ska fixa ens liv. De hjälper till 
med första steget sen är det upp till var och en att fixa resten. 

 

Utifrån vårt teoretiska perspektiv kan det tolkas som att det är viktigt för individen att bli 

medveten om sambandet mellan den egna privata situationen samt strukturella felaktigheter 

och att processen ska utgöra en grund för handling och förändring till nästa gång (Askheim, 

2007). Coachen berättar att det ibland blir så att ungdomarna ställer för orealistiska mål i 

planeringen men att personalen trots det undersöker om det går att genomföra målen individen 

satt: 

 … har en ungdom en tanke eller en planering som vi upplever är helt 
orealistisk försöker vi ändå undersöka det, gör vi inte det fastän vi vet att det 
är orealistiskt från början så blir det fel. Genom att undersöka det kan man se 
att det inte fungerar och då släpper ungdomen den tanken […] det blir lättare 
så än att inte alls ge det en chans. Hela planeringen byggs ju utifrån 
individen, så våra möten med individen är jätteviktiga. 

 

Coachen presenterar vikten av att ha en dialog mellan personalen och individen för att en god 

relation ska skapas. Askheim (2007) menar att de rätta förutsättningarna för empowerment 

skapas i dialogen mellan personalen och individen. Därför är det viktigt att mötet med 
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individen blir bra och att det inte finns någon över- och underordning. Vi kan utläsa motsatsen 

till paternalism då personalen här lägger vikt i att skapa en dialog vilket vi anser leder till ett 

jämlikt förhållningssätt till individen, vilket motsvarar ett empowermentbaserat arbetssätt. Det 

paternalistiska synsättet bygger på att de personer som är i en utsatt situation och behöver 

hjälp inte förstår eller kan hjälpa sig själva utan det är den som hjälper som måste bestämma 

vad som ska göras och vad som är bra för den utsatte som behöver hjälp (Starrin, 2007). 

Coachen berättar vidare under intervjun att de arbetslösa unga vuxna som nu är deltagare i 

Framtid Kronoberg har tidigare haft kontakt med andra myndigheter så som socialtjänsten, 

arbetsförmedling mm. och att många av dem har varit besvikna på systemet och känt att dem 

hamnat i utanförskap: 

 

… när det gäller grabbarna i Araby som jag har hand om […] där har nästan 
ingen med sig något när det gäller arbetslivserfarenheter eller utbildning, 
knappt gymnasiekompetens, vissa har inte ens grundskola. De har varit 
utanför systemet så länge. Många av dem har aldrig någonsin haft ett jobb. 
De har inte alls det med rutiner. Det är utanförskapskänslan de har […] de är 
riktigt ledsna och besvikna på systemet. 

 

Personalen visar hur viktigt det är för de unga vuxna att redogöra för upplevelsen av både den 

egna och den objektiva verkligheten, vad de har för erfarenhet etc. Det kan te sig på att hela 

deltagandet med de unga vuxna arbetslösa blir en process och ett mål där individen ska bli 

medveten om sambandet mellan sin egna privata situation och strukturella felaktigheter 

(Askheim, 2007). Coachen menar att det är lätt för individen att tappa tilliten till 

myndigheterna och att detta kan ha många orsaker han menar vidare att det är viktigt för 

individen att ha tillit till sig själv samt till personalen som arbetar med dem. Många av de 

unga vuxna har uttryckt en känsla av besvikelse och känslan av att vara bortglömd av 

samhället: 

 

… när jag inte hade jobb kände jag att det svenska systemet sket i mig, jag 
kände mig utanför och bortglömd […]  för problemet var inte jag utan 
problemet ligger i systemet. 

 

Pippola (2010) menar att arbetslinjen ska uppmuntra till rörlighet på arbetsmarknaden och 

betonar åtgärder som t.ex. arbete, utbildning eller praktik, detta för att säkra individens sociala 

trygghet och minskar risken att hamna i utanförskap. Man ser tydligt i citaten ovan att 
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respondenten skyller på samhällets strukturer och upplever att problemet inte ligger i 

individen utan på samhället. Utifrån det teoretiska perspektivet empowerment är målet att 

stärka individen genom att skapa medvetenhet om individens egen livssituation så att dem kan 

hjälpa sig själva att ta sig ur den maktlösa situationen (Askheim, 2007). 

 

Skau (2008) menar att det är möjligt att ändra på oss som personer, exempelvis våra tankesätt, 

värderingar, attityder etc. även om det inte alltid är lätt. Man utvecklas alltid som individ, inte 

bara inom professionen. Coachen berättar att det går att ändra attityder och värderingar bland 

de unga vuxna men att det är tufft och att det tar tid: 

 

många av de unga vuxna som kommer till oss har mycket med sig i bagaget, 
det kan handla om kriminalitet, droger, olika uppväxtförhållanden […]. Det 
blir tufft att hjälpa dem, men ungdomarna behöver mycket stöd och insatser 
när vi anställer dem […] så vi arbetar med problematiken för att de ska kunna 
klara sig efter anställningen… 

 

Det är en process hela vägen, det tar inte slut när ungdomen får nystartsjobb, utan man arbetar 

med dem när själva anställningen börjar. Man kan även förstå att personalen är inriktade mot 

att öka människors kontroll över sina liv för att få förmågan att slutföra handlingar, denna 

process drivs framåt av olika öppna och dolda konflikter mellan den professionelle och 

individen (Skau, 2007; Askheim & Starrin, 2007). 

 

6.2. Arbetslöshetens konsekvenser  
När man saknar arbete kan det uppstå svåra ekonomiska problem som också är skamgörande, 

då man t.ex. behöver söka socialbidrag. ”Beroendeskam” ger en underordnad social position, 

skapar negativa självkänslor och ger upphov till känslan av att inte kunna klara sig själv 

(Jönsson, 2003). Detta kan kopplas till det Angelin (2009) menar, med att bland de flesta 

individer är arbetslöshet och bidragsberoende förknippat med skamgörande erfarenheter som 

på olika sätt påverkar den arbetslösa individens livssituation. Upplevelsen av att sakna makt 

över sitt liv har att göra med dess låga sociala status och underordning. Angelin (2009) menar 

att långvariga socialbidragstagare känner omgivningens stigmatisering. Våra respondenter 

talar alla om att de på något sätt någon gång fått försörjningsstöd, det stödet upplever alla som 

en jobbig period där man var mycket kontrollerad: 
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 det är såklart bättre än ingenting men det är skönt att kunna försörja sig själv 
och ha kontroll över sitt liv. Soc. bestämmer vad man får göra med pengarna 
och man måste hela tiden söka om pengar […] men man måste, vad ska man 
annars göra om man inte har pengar. 

 

Vi kunde se att respondenterna hade en bild av att det inte var bra att ”gå på soc” det var en 

bild de inte ville försona sig med.  Detta resultat går i linje med det Angelin (2009) menar att 

känslor av skam, minskad värdighet och socialt erkännande kan vara det svåraste med att stå 

utanför arbetsmarknaden. Samtliga respondenter berättar om hur ekonomin på ett eller annat 

sätt påverkar deras livssituation. En respondent beskriver den skamgörande känslan av att 

behöva leva på andras pengar på grund av arbetslösheten: 

 

… jag skäms för att jag lever på andras pengar, jag vill inte det, jag skäms till 
och med att säga det. Jag vill inte att folk ska se ner på mig, tro att jag inte 
arbetar för att jag är lat. Jag vill kunna göra någon nytta och inte vara 
beroende av någon… 

 

Respondentens uttalande stämmer väl in i Jönssons (2003) ekonomi- skam modell enligt vår 

tolkning, då det enligt denna modell är det svårt att tillgodose sina sociala behov på grund av 

att man saknar pengar, det är svårt att bli socialt accepterad som arbetslös. För våra 

respondenter blir den begränsade ekonomin ett hinder för att komma vidare till vuxenlivet. 

Arbetslöshet kan leda till negativa konsekvenser för självförtroendet (Jönsson, 2003). Angelin 

(2009) betonar vikten av att det är extra viktigt för unga vuxna att etableringen inte skjuts upp 

eftersom detta kan leda till att hela vuxenlivet skjuts upp samt leda till ett utanförskap som 

kan vara svårt att bryta.  

 

Många av våra respondenter upplevde någon form av skamkänsla på grund av att inte ha ett 

arbete och pengar. Dessutom finns ett tryck från familjen: 

 

… familjen har alltid varit på mig, det kändes jättejobbigt. Man vill ju helst 
jobba […] antingen pluggar man eller jobbar, i mitt fall gjorde jag ingenting. 
Man mår ju dåligt, man vill ha det vännen har, kunna försörja sig och ha ett 
liv […] så visst är det tufft. 
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Samtliga respondenter upplever att de saknar struktur och rutiner i sin vardag. De berättar 

också att när man inte har något att göra under dagen så blir det lätt att man hittar på 

dumheter:  

 … det är tråkigt och jobbigt att bara sitta hemma man mår dåligt och man 
blir aggressiv då hittar man på dåliga saker […] man bråkar och missköter 
sig.. det finns inget att göra under dagarna ju…  

 

Respondentens tankar finner stöd hos Jahodas (1982 i Jönsson, 2003) teori om manifesta och 

latenta funktioner. Hon menar bland annat att arbetslösa personer går miste om viktiga latenta 

funktioner som t.ex. struktur på vår tid. Det är viktigt med struktur på vår tid samt 

regelbunden aktivitet för att vi ska må bra och känna tillvaro. 

 

En av respondenterna upplevde situationen som arbetslös som något jobbigt och pinsamt. 

Respondenten skulle hellre kunna isolera sig och undvika möten med andra människor, som 

har arbete, än att behöva utsättas för ångesten som uppstår när frågan om arbete kommer:  

 

när jag träffar någon kompis från gymnasiet som har ett fast jobb och som 
frågar mig om jag jobbar eller har jobbat, så svarar jag nej. Då kommer 
ångesten, jag skäms. Om jag fick välja skulle jag helst avstå från att träffa 
gamla vänner för att slippa skämmas för att jag är arbetslös… 

 

En annan respondent uttrycker omgivningens syn på de arbetslösa: 

 

man kan se att dem som har ett arbete ser ner på dem som är arbetslösa, dem 
tror att de är bättre. De tänker; jag har jobb, lägenhet, och bilar, kolla han 
har ingenting […] jag känner mig maktlös då, det kändes jobbigt. Men jag vill 
inte ha ett jobb för att vara bättre än någon annan, det är för mig själv för att 
jag ska må bra…  

 

Jönsson (2003) beskriver att isolering kan vara grundat i skamkänslor över att misslyckas med 

att nå upp till sociala förväntningar på försörjning, man skäms för sina svagheter. 

Skamkänslor leder till att individen inte kan upprätthålla sin livsstil och inte heller sin sociala 

umgängeskrets. Ekonomi- skam modellen är grundad bland annat på ett viktigt socialt behov, 

det är behovet av en socialt accepterad identitet. Jahoda beskriver arbetets latenta funktion i 

form av identitet och status. När det brister i uppfyllandet av identitet och status kan det leda 

till skamgörande känslor för den arbetslösa. Skam begreppet kan referera både till en stark 
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känsla och till relationen med andra individer. Skam kan också vara en känsla av 

underlägsenhet och mindervärdighet då individen blir medveten om en viss svaghet hos sig 

själv eller en förväntan som denne inte kan leva upp till (Jönsson, 2003; Rantakeisu, Starrin 

och Hagquist, 1996). 

 

Endast två av våra respondenter har gymnasiekompentens dock har ingen läst vidare på 

universitetsnivå. De flesta av respondenterna har en negativ syn på chansen att få ett arbete i 

framtiden. De menar att på grund av att de saknar utbildning kommer chanserna i 

arbetsmarknaden att minska. En av våra respondenter uttrycker tydligt medvetenheten om att 

denne har otillräcklig utbildning: 

 
 … nästan alla jobb jag har sökt har krävt att man har en viss utbildning […] 
jag tror att jag lättare kommer att få jobb om jag pluggar vidare och utbildar 
mig till något bra. 

 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en fungerande arbetsmarknad. Dagens 

arbetsmarknad kräver utbildning i högre utsträckning än tidigare, detta för att förbättra 

chanserna till att få ett arbete. Den höga arbetslösheten och den hårda konkurrensen om de 

arbeten som finns kan innebära att arbetslösheten blir ett individuellt problem istället för ett 

arbetsmarknadspolitiskt problem. Den förstärkta arbetslinjen har medfört ett ökat krav på 

individen att trygga sin egen välfärd (Pippola, 2010). respondenten uttrycker svårigheterna att 

få ett arbete vilket kan bero på avsaknad av utbildning, att ansvaret då ligger hos denne att 

utbilda sig för att öka chanserna att få ett arbete. Alltså blir det då ett individuellt problem att 

lösa, då man själv bör ta ansvaret över att öka sin kompetens och att utbilda sig för att öka 

möjligheterna att få ett arbete bland den höga konkurrensen om de arbeten som finns.  

 

En av respondenterna uttrycker att utbildning inte alltid hjälper en att få ett arbete. 

Respondenten uttrycker att trots utbildning på åtta månader med studielån upplevde denne 

stor besvikelse då utbildningen inte ledde till arbete. Respondenten berättar att kontakter är 

viktigt då arbetsmarknaden är tuff och att kontakter kan öka chanserna att få ett arbete: 

  

… jag fick inget jobb inom det jag utbildade mig till så jag fick söka jobb 
inom andra områden istället, jag trivs bra nu och har fått två jobberbjudande 
[…] det är bra att ha kontakter för det är tufft på arbetsmarknaden. 
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Även om man har utbildat sig finns det ingen garanti att detta kan leda till ett arbete. Ett 

socialt nätverk kan vara något mycket viktigt i en människas liv då det kan vara en 

förutsättning för att få ett tillfälligt arbete (Pippola, 2010).  

 

Arbete är viktigt för att individen ska känna tillhörighet och gemenskap. Samtliga av våra 

respondenter som bor i eller har tidigare bott i Araby/Dalbo har någon gång känt utanförskap 

på grund av arbetslösheten, vissa har även nämnt bostadsområdet som en bidragande faktor 

till svårigheten att integreras i arbetsmarknaden: 

 
… omgivningen ser ner på dem som inte har jobb, det blir lite utanförskap 
man hamnar utanför samhället på något sätt när man inte har ett jobb, 
speciellt när man säger att man bor i Araby… 

 

För att få en förståelse för hur de kopplar bostadsområdet med möjligheterna på 

arbetsmarknaden ställde vi en fråga som löd: Tror du att det faktum att du bor i Araby 

påverkar dina möjligheter att få arbete? Alla respondenter gav varierande svar, de flesta 

uttrycker att det är svårt att få ett arbete men att det då inte beror på vart man bor utan på hur 

man är som person och vad man har för bakgrund.  

 
… det har inget med Araby att göra, folk bara tror saker om människor som 
bor där för att det finns mycket problem här och många invandrare som bor…  

 

En annan respondent menar att denne möter svårigheter på arbetsmarknaden då denne har 

språkliga brister …om jag bara kunde bli bättre på svenskan… Dock uttryckte samtliga 

respondenter att de någon gång har känt av omgivningens stigmatisering på grund av att de 

bor i detta område och saknar arbete: 

 

… det finns arbetsgivare som vill veta vart man bor när man är på intervju, 
ibland skriver jag inte ens min adress.  

 

Segregation är oftast kopplat till bostadsmarknaden och etnicitet och kan även användas som 

begrepp för arbetslöshet och bidragsberoende (Nordstörm & Åslund, 2009). Fördomar har en 

påverkan på hur arbetsgivare beslutar sig för vilka personer de anställer. Segregation gör det 

svårt för den utsatta gruppen att hitta ett arbete utanför deras bostadsområde på grund av att 

de saknar ett socialt nätverk som länkar till övriga samhället (Fong, Magee & Wilkes, 2007). 
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En av våra respondenter berättade att denne upplevde att det var omöjligt att få ett arbete på 

grund av dennes etniska bakgrund, efter en lång tid av arbetssökande utan vidare resultat 

minskade hoppet. Respondenten uttryckte vidare att denne funderade då starkt på att söka 

arbete i ett område där denne kunde känna samhörighet och gemenskap:  

 

… jag var på arbetsintervju och kände att jag inte fick jobbet på grund av att 
jag är invandrare […] till slut tänkte jag på att söka jobb i Araby där jag vet 
att jag kan få ett jobb eftersom de flesta som jobbar där är invandrare […] 

 
 
Individer med samma kultur, tradition bakgrund och språk samlas i ett och samma 

bostadsområde, detta kan leda till segregation då människor söker sig till andra personer som 

de känner närhet och samhörighet till (Nordström & Åslund, 2009).  

 
6.3. Arbetets betydelse  

Alla respondenten i vår studie har en positiv syn till arbete. De menar att arbete är viktigt för 

ekonomin och att det är viktigt att vara produktivt i samhället, vilket har stöd i Jahodas (1982) 

teori om arbetets betydelse för individen. På frågan: varför det är viktigt att ha ett arbete, 

uttryckte sig respondenterna på ett sätt som kan passa in med det Jönsson (2003) menar, att 

pengar ger en känsla av kontroll och inflytande. Den som lönearbetar har kontroll över sitt liv 

och ses som en individ som bidrar till samhället:  

 

… jag vill vara till nytta i samhället, och inte vara utanför det svenska 
systemet  […] jag vill göra något, inte bara sitta hemma och klaga. Det är 
viktigt att ha en fungerande ekonomi för att man ska må bra. 

 

Angelin (2009) understryker att beroendet av socialbidrag försvårar möjligheterna att 

tillgodose sina sociala behov vilket leder till olika former av social exkludering. Arbete 

framställs som vägen till självrespekt och makt över sin vardag, medan arbetslöshet leder till 

ett beroendeskap (Davidsson, 2010). Respondenterna nedan uttrycker vikten av att ha en 

stabil och fungerande ekonomi: 

 

… man kan inte leva på familjen eller socialen hela livet. Man måste bli 
självförsörjande för att själv kontrollera sin ekonomi och inte styras av andra. 

 

En annan respondent uttrycker känslan av att vara begränsad: 
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… jag fick ju ekonomiskt bistånd, men det är lite, det är inget man kan leva 
på. Det är bara till för att klara sig  […] jag kunde inte köpa allt jag ville och 
ibland frågade jag familjen om pengar, det mådde jag väldigt dåligt av och 
skämdes. Det jobbiga var att när jag var i behov av pengar satt jag och tänkte 
på vem jag kunde låna av… 

 

Jahodas (1982) teori ger en förklaring på varför vi vill arbeta och varför arbete är psykologiskt 

viktigt även om arbetsförhållandena är dåliga. Människans starkaste band till verkligheten är 

arbete men om individen är arbetslös kan greppet om denna verklighet försvagas. 

Arbetslösheten kan göra att människor hamnar utanför gemenskapen vilket leder till att det 

blir svårt att tillfredsställa de latenta och manifesta behoven (Jönsson, 2003; Rantakeisu, 

Starrin och Hagquist, 1996). Våra respondenter lyfter fram att de inte alltid har råd att köpa 

kläder som de vill ha eller behöver och att dem skäms över att behöva låna pengar av 

anhöriga. Angelin (2009) lyfter även hon fram att unga vuxna som står utanför 

arbetsmarknaden upplever att de har lägre materiell standard än jämnåriga med arbete. Ju 

högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten och ju mer skamgörande 

erfarenheter man har som arbetslös desto allvarligare blir de hälsomässiga och sociala 

konsekvenserna (Angelin, 2009: Jönsson, 2003). 

 

Två av respondenterna uttrycker sig på ett sätt som har stöd hos Jahodas teori om manifesta 

och latenta funktioner, att avlönat arbete ger människan erfarenheter och kontakter:  

 

 jag har alltid känt mig utanför samhället […] nu när jag har fått det här 
jobbet har jag börjat umgås med folk på jobbet, då började jag må mycket 
bättre […] Jag känner att jag har hopp i livet nu. Det är så viktigt med 
kontakter… 
 

… det här jobbet jag har fått nu kräver ingen utbildning, man kommer bara in 
i det […] när man delar erfarenheter med andra människor på jobbet, de som 
kan sin grej liksom, det är då man lär sig.  
 

Samtliga respondenter lyfter fram vikten av sociala kontakter vilket kan tolkas utifrån 

Jönssons (2003) ekonomi- skam modell, som baseras på två olika sociala behov som inte kan 

tillgodoses när man inte har arbete. Det första behovet är att ha pengar och det andra är att ha 

kontakter med andra människor. Respondenternas upplevelser kan liknas vid det Angelin 

(2009) uttrycker, att när man har ett arbete att gå till känner man gemenskap och ett socialt 
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umgänge. Men att inte ha ett arbete leder till att individen känner sig isolerad från samhället 

och saknar gemenskap med arbetskamraterna. Att respondenterna ovan känner vikten av att 

umgås med arbetskamrater, både för att själva utvecklas och för att må bra, stämmer väl 

överrens med det Angelin (2009) menar. 

 

Respondenten nedan uttrycker hur självförtroendet och måendet försämras i samband med att 

man under en längre tid är utanför arbetsmarknaden. Den negativa självbilden växer fram 

under den långa tiden av arbetslöshet:  

 

det är ju så att många kanske går runt och klagar på att det inte finns jobb 
fast man inte ens har sökt tillräckligt själv […] men jag tror att det beror på 
att självförtroendet har tryckts ner på något sätt när man har varit arbetslös 
så länge och inte haft något under en längre tid […] man mår så dåligt av det, 
man orkar liksom inte ens att anstränga sig för att hitta ett jobb. 
 

 
Jönsson (2003) menar att långvarig arbetslöshet sätter självbilden och självförtroendet på 

hårda prov. Även Angelin (2009) betonar att långvarigt utanförskap i arbetsmarknaden har 

konsekvenser för individen då risken mot ett sämre levnadsförhållande och ohälsa ökar. 

Andra konsekvenser av den begränsade ekonomin hos våra respondenter var upplevelser av 

att vara isolerad från övriga samhället då de upplever minskad kontakt med människor under 

arbetslösheten. 

 

Samtliga deltagare upplever att de mår bättre idag än vad de gjorde innan de kom i kontakt 

med projektet framtid Kronoberg. En respondent kopplar tydligt sitt ökade självförtroende 

och välmående till Framtid Kronoberg: 

 

efter kontakten med Framtid Kronoberg har jag mått mycket bättre. När jag 
inte hade arbete mådde jag mycket dåligt, jag kände inte att jag levde. Jag 
hade varken utbildning, jobb eller skola […] jag blev deprimerad och kände 
att jag inte var tillräcklig på något sätt. Det här jobbet har stärkt mitt 
självförtroende och jag känner att jag nu är igång. 

 

Dock har två respondenter uttryckt att de idag mår bättre och har fått ökat självförtroende men 

att detta inte direkt har påverkats på grund av kontakten med Framtid Kronoberg utan för att 

de har hittat en sysselsättning: 
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framtid Kronoberg har inte direkt påverkat mitt mående eller självförtroende, 
de har inte spelat någon större roll, det är jobbet som har fått mig att må 
bättre. Självklart mår jag bättre idag för att jag har jobb, nu har jag nått att 
göra […] jag har mål… 

 

Ovanstående citat kan styrkas med Jahodas teori om arbetets manifesta och latenta funktioner 

där de latenta funktionerna är de psykologiska behoven som ett arbete tillgodoser detta i form 

av regelbundna aktiviteter och avsikter och mål (Jönsson, 2003). Man kan även i citat ovan se 

att respondenten upplever att den känner en tillvaro i livet, även det bekräftas i Jahodas teori 

där hon uppger att individen behöver struktur i sin tillvaro.  

 

6.4. Framtiden  
Vi ställde alla respondenter frågorna: hur tror du att din arbetssituation ser ut om ett år samt 

hur ser din framtid ut om tio år. Många av respondenterna har drömmar och många berättar att 

de vill ha ett fast jobb och en familj, andra pratar om att utbilda sig och några om att bli 

egenföretagare. Det går att se skillnad mellan de olika respondenterna och deras tankar om 

framtiden. De har olika syn på möjligheterna att förverkliga sina framtidsdrömmar. Man kan 

även se att många av respondenterna inte är så positiva när det gäller arbetsmarknaden:  

 

…jag tror att jag kommer att vara arbetslös igen när mitt kontrakt går ut... 
 
Många menar att framtiden inte ser ljus ut på just arbetsmarknaden, iallafall inte de närmaste 

åren. Fler av dem tror inte att de kommer att ha ett arbete inom ett år: 

 

… jag tror inte att jag kommer ha ett jobb om ett år […] kanske går jag på A-
kassa […] jag har ett mål i mitt liv med det är svårt för man behöver många 
utbildningar […] jag kanske blir egenföretagare eller börjar studera. 

 

Samtliga respondenter har gett uttryck för att Framtid Kronoberg har hjälpt dem med sociala 

kontakter och till nya kontakter med arbetslivet. Respondenterna uttrycker att chanserna att 

hitta ett arbete i framtiden ökar om de själva kämpar genom att söka arbete regelbundet, 

utbilda sig eller genom sociala kontakter: 
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…jag tror man behöver vidareutbilda sig för att kunna välja vilket 
jobb man vill ha […] nu måste man ta det man hittat bara… 

 

De flesta respondenter nämner även att de vill vidareutbilda sig i framtiden för att kunna 

arbeta med det de vill. Inte alla ser det som något självklart, några av respondenterna berättar 

att de kommer att gå någon utbildning som de får via Framtid Kronoberg, andra pratar om att 

vidareutbilda sig på universitet eller högskola. Detta kan ses som att respondenterna vill vara 

självförsörjande och oberoende samt att dem vill påverka sitt liv. De ger uttryck för att de är 

fullt medvetna om att de kan påverka deras framtida livssituation. Detta visar tecken på att de 

vill ha kontroll över sin situation. Det är viktigt att starta aktiviteter och processer som kan 

stärka individens självkontroll, aktiviteter ger personen möjlighet till att ta kontroll över sin 

tillvaro samt ökar självförtroendet och självkänslan. När individen blir medveten om sin 

situation leder det till handling och på så sätt får individen möjlighet till att undanröja 

blockeringar och försöker istället att nå kontroll, rättvisa och jämlikhet (Askheim, 2007; Skau, 

2007). 
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7. SLUTDISKUSSION  

 
I detta avsnitt presenterar vi vår slutdiskussion där vi återknyter till våra frågeställningar, detta 

för att tydliggöra hur vi har besvarat dessa. Studiens frågeställningar var: Vad innebär 

upplevelsen av arbetslöshet för de unga vuxna? Vad innebär upplevelsen av att ha ett arbete? 

Samt hur upplever unga vuxna sina framtidsmöjligheter på arbetsmarknaden? De teman som 

förekommit i resultat- analysdelen kommer vi även att använda i detta kapitel. 

 

7.1. Ungdomarnas vardag i Framtid Kronoberg 
Studiens syfte har varit att få en ökad kunskap om arbetslösa unga vuxnas upplevelser av 

arbetslösheten samt betydelsen av att ha ett arbete. Något som är grundläggande i projektet 

Framtid Kronoberg är relationen som byggs upp mellan deltagarna och personalen. En god 

relation ökar deltagarnas självförtroende och behåller motivation att vilja fortsätta att kämpa 

tills man når sitt mål. Majoriteten av de arbetslösa unga vuxna är motiverade till att förändra 

sina liv, de vill och önskar att en förändring ska ske, men är inte alltid helt kapabla till att göra 

det på egen hand. Vi anser att för att individens intressen ska kunna utvecklas bör samarbetet 

mellan individen och den professionelle fungera bra. Utan hänsyn till individens intressen kan 

inte individen utvecklas eller stärkas.  

 

När arbetslösa unga vuxna ser framsteg i sin utveckling, att denne känner sig duktig på något, 

har intressen och klarar att passa sina tider mm. blir denne stärkt och motiverad att fortsätta 

och strävar efter att nå sitt mål att få ett arbete och integreras i arbetsmarknaden (Askheim, 

2007; Jönsson, 2003). Studiens resultat visar att många av våra respondenter vill kunna bidra 

till samhället, vara en del av samhället, känna gemenskap och kunna vara till nytta. Ett tydligt 

synsätt i Jahodas teori om manifesta och latenta funktioner är att vi lever i ett samhälle som 

både betonar de sociala och de individuella fördelarna med ett arbete. Vårt resultat går i linje 

med Jahodas teori där hon menar att arbete ger latenta funktioner som struktur, kontakter, mål 

och identitet (Jahoda, 1982 i Jönsson, 2003). Vi ställer oss kritiska till de funktionella 

strukturer som Jahodas (1982) anser som viktiga för ett arbete. Vi håller med om att arbete är 

viktigt för att fylla dessa funktioner men dessa funktioner anser vi även kan uppfyllas under 

fritiden. Fritiden omfattar viktiga funktioner så som struktur i vardagen, olika sociala 
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relationer, möten med andra människor, erfarenheter och aktivitet. Dock uppfyller inte 

fritiden alla viktiga funktioner så som inkomst, vilket arbete gör. Därför anser vi att arbete är 

en betydande del i en människas liv då arbete bland annat främjar individens livsvillkor.  

 

Empowerment som etablering av motmakt fokuserar på de strukturer som finns i samhället 

och på individens livssituation. Utgångspunkten är att stärka individen så att denne får kraft 

nog att ta sig ur en maktlös situation (Askheim & Starrin, 2007). Framtid Kronobergs 

utgångspunkt är bland annat att uppmuntra ungdomarna att utnyttja sina egna resurser och att 

stötta individen i processen som denne befinner sig i. När Salonen (2006) skriver om 

insatserna som arbetslösa med försörjningsproblem får framkommer det att fokus mer ligger 

på att kontrollera individernas rätt till försörjningsstöd snarare än att förbättra deras 

möjligheter på arbetsmarknaden. Många av våra respondenter har uttryckt att de upplever 

tvång att behöva gå till Framtid Kronoberg då det annars blir avdrag på deras ersättning eller 

förlorar sysselsättningen. Det framkom även att många upplever hopplöshet och kontroll vad 

gäller verksamhetens insatser. Vi har utifrån respondenternas utsagor uppmärksammat att 

kraven som ställs på dem påverkar motivationen vilket även kan påverka relationen mellan 

dem och personalen i Framtid Kronoberg.  

 

7.2. Arbetets betydelse och arbetslöshetens konsekvenser  
De arbetslösa unga vuxna är en grupp i samhället som är i en utsatt situation. Att individer går 

runt utan att ha ett arbete skapar inte bara problem för individen utan också för staten som inte 

har råd att ha overksamma medborgare (Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1996). När vi 

tänker på den höga arbetslösheten bland ungdomar återgår tankarna till arbetslinjen och 

arbetsmarknadspolitiken som ska uppmuntra rörligheten på arbetsmarknaden och som betonar 

åtgärder som t.ex. utbildning eller praktik istället för kontantersättning. Grundtanken är att 

öka sysselsättningen och medverka till en fungerande arbetsmarknad (Pippola, 2010). Med 

detta är då arbetslinjens mål att individer ska arbete, men hur ska det egentligen gå till när det 

inte finns tillräckligt med arbeten? För att alla ska arbeta och bidra till den gemensamma 

finansieringen och den gemensamma välfärden anser vi att arbetsmarknaden måste anpassas 

efter individen.  
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Vi har under vår studie funderat över hur tvånget påverkar deltagarnas motivation till att söka 

arbete. Framtid Kronoberg är ett projekt som ska stärka ungas kompetens, öka integrationen 

på arbetsmarknaden etc. Hur fungerar egentligen detta i praktiken? Samtliga av våra 

respondenter har uttryckt att de upplever oro över sin arbetslösa situation och menar att 

problemet är att det är brist på arbeten, det går inte att skapa arbeten ur ingenting. Vi anser att 

arbetsmarknadens institutioner inte duger då människor inte får den hjälp de behöver för att 

komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden. Vi anser att arbetsmarknadspolitiken bör 

fokusera på att minimera orsakerna till arbetslösheten.  Är insatserna för arbetslösa verkligen 

utformade efter individernas behov? Salonen (2006) hävdar att insatserna för arbetslösa som 

har försörjningsproblem kan vara till nytta när det stärker individens självförsörjningsförmåga 

men han menar att problemet är att vi inte vet vilka effekter insatserna får då det råder 

värderingsgrundade föreställningar och förhållningssätt som gör det svårt att redovisa 

exempelvis utfall och effekter av insatserna. Han ställer även frågan: ”Eller kan dessa insatser 

ses som ett fördärv, i så motto att socialtjänstens aktiveringsinsatser blir ett substitut eller alibi 

för att inte genomföra andra mer genomgripande arbetsmarknadspolitiska förändringar?” 

(Salonen 2006:148ss).   

 

Vi har fått intrycket att ett lönearbete ger respondenter motivation till att söka ett arbete då de 

alla gav uttryck för att vilja leva ett självständigt liv och vara oberoende. Ingen var positivt 

inställd till att leva ”på soc” eller annan form av bidrag då de upplevde maktlöshet, skam och 

omgivningens stigmatisering. Arbete framställs som vägen till självrespekt och makt över sin 

vardag medan arbetslöshet leder till ett beroendeskap (Davidsson, 2010). Arbetslösheten ger 

negativa konsekvenser som kan leda till ensamhet, utanförskap och känsla av otillräcklighet. 

Det påverkar ungdomar negativt då arbete har en stor betydelse för socialiseringen och 

identitetsutvecklingen. Är man utanför arbetsmarknaden under en längre tid ökar risken för 

ohälsa och sämre framtida levnadsförhållanden (Angelin, 2009). Detta påverkar då 

ungdomarna negativt och har till följd att de tappar greppet om arbetsmarknaden och mister 

de möjligheter som ett lönearbete i sig utgör (Jönsson, 2003).  

 

Samtliga respondenter har inte mått bra av att inte ha ett arbete, de har bland annat känt 

hopplöshet, depression och orolighet. Hur länge man har varit arbetslös spelar en stor roll för 

hur individen uppfattar sig själv. Även uppfattningen av sin egen situation förändras då 
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motivationen till att söka arbete och att arbeta påverkas i och med att man har varit arbetslös 

en längre tid. I detta fall kan vi dra slutsatsen att om man saknar arbete begränsas 

ungdomarnas möjligheter till livsvillkor som är tillfredsställande. De respondenter som har 

stått utanför arbetsmarknaden under en längre period, har mått sämst och drabbats av psykisk 

ohälsa så som nedstämdhet. Vi blev glada av att se att trots att våra respondenter mått så 

dåligt av att inte kunna få ett arbete under en så lång tid, har de ändå försökt. De söker en 

plats i vuxenlivet, försöker bli självständiga och självförsörjande. När de fortsätter kämpa och 

inte ger upp sökandet efter ett arbete, trots att de nekats alla jobb de har sökt, tycker vi är 

mycket starkt.  

 

Många av respondenterna menar att arbetslösheten har lett till att de isolerar sig från den 

sociala omgivningen. En respondent uttrycker tydligt att denne känner ångest inför att träffa 

andra människor, som har arbete eller någon form av sysselsättning, då denne känner skam 

över att tala om sin arbetslösa situation. Detta medför att individens självförtroende sänks då 

denne kan få en känsla av att inte kunna uppfylla kraven som omgivningen förväntar sig 

(Jönsson, 2003). En respondent har dock uttryckt att dennes självförtroende inte har påverkats 

av arbetslösheten då denne anser att problemet inte ligger i sig själv utan istället ser samhället 

som problemet. Respondenten lägger alltså inte skulden på sig själv utan menar att det är 

samhället som är den bidragande orsaken till dennes arbetslösa situation. Vi anser att detta 

kan bli ett problem för både individen och samhället om individen endast ser samhället som 

orsaken till arbetslösheten. Vi tror att detta kan leda till att individen inte anstränger sig lika 

mycket för att få ett arbete. Det är viktigt för individen att inte bara se arbetslösheten som ett 

samhälleligt problem utan istället fokusera på att stärkas som individ för att kunna ta sig ur 

den maktlösa positionen denne besitter. Ur ett empowerment perspektiv menar man att när 

individen når en sådan medvetenhet leder det till handling som ger individen möjlighet att 

undanröja blockeringar och istället försöka nå kontroll, rättvisa och jämlikhet (Askheim, 

2007).  

 

7.3. Framtiden  
Samtliga respondenter i vår studie upplever att arbetslösheten är något negativt och 

påfrestande. Dock ansåg de flesta att ansvaret ligger hos individen själv att förändra sin 

situation. När vi under intervjun ställde frågan om hur de ser på sin framtid kopplade många 
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frågan till utbildning. Majoriteten önskade eller hade som mål att någon gång i livet 

(vidare)utbilda sig, då de ansåg att chanserna att få ett arbete ökar. Vi kunde tydligt se att 

samtliga av de unga vuxna vi intervjuade, som inte hade utbildat sig, var oroliga för sin 

framtid. De flesta uttryckte att ”jag kommer vara arbetslös om ett år” eller ”efter 

nystartsjobbet kommer jag sitta hemma och klia huvudet”. De flesta menar att deras 

kompetenser och erfarenheter, så som utbildning, inte räcker till eller uppfyller arbetsgivarens 

krav, vilket minskar möjligheten att få ett arbete.  
 

En av våra respondenter, som var den enda med eftergymnasial utbildning, hade svårigheter 

att få ett arbete trots utbildning. Denne uttryckte att utbildning inte alltid garanterar att man 

får ett arbete, att bara för att man har utbildat sig betyder det inte att detta ökar chanserna till 

ett arbete. Vidare menar denne att kontakter och ett brett nätverk ibland kan vara viktigare än 

utbildning. Samtliga respondenter har uttryckt att det är lättare att få ett arbete om man har 

kontakter och ett brett nätverk. En ny fundering har väckts under arbetets gång som är; vad 

händer om ungdomar ser utbildning som meningslöst, att det inte ökar chanserna till att få ett 

arbete, och då utesluter att utbilda sig? 

 

Vi ställer oss kritiska till sysselsättning där man ställer hårda krav på deltagarna och 

”bestraffar” dem om kraven inte uppfylls, bestraffningar så som avdrag på ersättning, förlorad 

praktikplats etc. Vi upplever att det någonstans finns ett glapp i hur verksamheter utformar 

sina mål och hur de används i praktiken.  Salonen (2006) ställer sig kritisk till insatsernas 

förmåga att behandla problemet då han framhåller att det saknas systematisk kunskap som kan 

belägga att mål om självförsörjning och övergång till arbete och utbildning uppfylls. Är 

tanken med aktiveringsverksamheter att individerna ska få ett arbete eller endast att 

sysselsätta dem?  
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BILAGA 1 

Intervjuguide – Framtid Kronoberg 

• Kan du berätta lite om projektet Framtid Kronoberg? Syfte och mål? 

• När startade? Hur? 

• Vilka målgrupper arbetar verksamheten mot? Vilka åldrar? Varför? 

• Hur många deltagare har ni?  

• Hur arbetar ni med de ungavuxna för att stärka dem i jobbsökandet? 

• Vilka områden fokuserar ni på? 

• Är det något speciellt med området Araby? 

• På vilket sätt hjälper ni unga vuxna i Araby? 

• Samarbetar verksamheten med andra myndigheter? I sådana fall vilka?  

• Vilka är med i projektet: Exempelvis: Personer med utländskbakgrund, socialbidragstagare, 

arbetarklass, blandat?  
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BILAGA 2 

Intervjuguide – Deltagare Framtid Kronoberg 
 
Inledningsfrågor 

• Hur gammal är du?  

• Vart är du född? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du varit arbetssökande?  

 

Frågeställningar 

• Kan du berätta hur det är att vara arbetssökande? 

• Hur ser du på dina möjligheter att påverka din situation? 

• Vet du vad projektet Framtid Kronoberg har för mål? Hur upplever du att Framtid 

Kronoberg lever upp till sina mål? 

• Tror du att kontakten med Framtid Kronoberg kan hjälpa dig att integreras i 

arbetsmarknaden? 

 

Framtid Kronoberg 

• Hur fick du kontakt med Framtid Kronoberg? 

• Hur länge har du varit i kontakt med Framtid Kronoberg? 

• Upplever du att Framtid Kronoberg hjälper dig i ditt jobbsökande? Om ja, vad gör de 

som funkar, om nej, vad hade du behövt få hjälp med? 

• Vad är bra/dåligt med att vara deltagare i Framtid Kronoberg? 

• Har Framtid Kronoberg påverkat ditt mående? 

• Vad har du för mål med ditt arbetssökande?  

• Vilken hjälp behöver du i ditt arbetssökande? Hur tror du att Framtid Kronoberg kan 

hjälpa dig nå ditt mål?  

• Upplever du att din coach hjälper dig i jobbsökandet? 

• Vilka krav ställer Framtid Kronoberg på dig som arbetssökande?  

• Har Framtid Kronoberg förändrat din syn på framtiden? 

• Hur tror du att din arbetssituation ser ut om ett år? 
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• Vad gör du om tio år? 

 

Att vara arbetslös 

• Är det viktigt att ha ett arbete för dig? Om ja, varför är det viktigt? 

• Har ditt självförtroende påverkats av arbetslösheten? Om ja, Hur märker du det? 

• Har du känt dig utanför samhället någon gång? Kan du ge exempel på när? 

• Har du någon gång blivit illa bemött p.g.a. att du inte arbetar? Kan du ge exempel på 

något/några tillfällen? 

• Att inte ha ett arbete, vilka känslor väcker det hos dig? (skam?) 

• Tror du att det faktum att du bor i Araby påverkar dina möjligheter att få arbete? I så 

fall på vilket sätt? Kan du ge något exempel där du tänker att bostadsområdet spelat 

roll?  

• Som avslut undrar vi om det är något som du vill tillägga? 
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