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Sammanfattning 

Denna studie handlar om unga arbetslösa i åldrarna 18-25år som lever på försörjningsstöd. Jag belyser hur de 

upplever sin situation och hur den påverkar dem, samt vilka uppfattningar de har om socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen. 

 

Abstract 
This study deals with unemployed people, 18-25 years of age, living on social assistance. It illustrates how they 

perceive their situation and how it affects them, and what views they have on social and employment services. 
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Förord 
Det har varit roligt och givande att skriva denna uppsats då jag har fått ägna mig åt ett ämne som 

jag är mycket intresserad av. Först vill jag tacka alla ungdomar och de två socialsekreterare som 

ställde upp på att bli intervjuade, utan er hade studien aldrig blivit av. Tack för att ni ville 

medverka, jag har lärt mig mycket nytt av er.  

Jag vill även tacka min handledare Janicke Andersson för allt stöd och hjälp under arbetets gång. 

Slutligen vill jag tacka min underbara familj och mina vänner för ert tålamod och stöd. 
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 1 

 

Inledning  

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18 till 25 år blir allt högre. För att få 

arbetslöshetsersättning krävs att man har arbetat under x månader innan man blir arbetslös. 

Många ungdomar som tidigare inte haft något arbete, har därför inte rätt till någon 

arbetslöshetsersättning. Ungdomarna blir istället tvungna att söka socialbidrag, ekonomiskt 

bistånd eller försörjningsstöd som socialtjänstlagen benämner det.1 Försörjningsstöd kan öka 

risken för ett bidragsberoende men även bidra till ökad stigmatisering hos enskilda. Delaktighet i 

samhället, gemenskap och intjänade pensionsrättigheter är något individerna går miste om när 

förutsättningarna förändras, bistånd i utbyte mot jobb.2 Vidare finns det de som skulle behöva 

socialbidrag men inte ansöker om detta på grund av att det upplevs som en förlust av social status 

och respekt i samhället. Människor som har bidrag kan känna sig stigmatiserade och förnedrade. 

Detta samt andra utmärkande faktorer kan bidra till en försvagning av den enskildes självkänsla.
3
 

Ofta leder detta vidare till psykiska problem och depressioner. Stojankovic skriver i sin bok Att 

leva sitt liv som arbetslös, om att många tror att arbetslösa ungdomar är lata och inte vill arbeta och 

att de har för stora krav och förväntningar vilket gör att vägen till arbete försakats.4  

 

För att kunna försörja sig själv och försäkra sig om en trygg framtid måste ungdomarna etablera 

sig på arbetsmarknaden viket gör att de även får tillgång till socialförsäkringssystemet.5 För 

ungdomarna i Kerstin Johanssons bok Att bli vuxen i arbetarstad, är arbete ett kriterium för att bli 

vuxen och de som saknar ett arbete var ofta marginaliserade.6  

 

Jag antar att vissa kanske ger upp med att söka arbete och blir bekväma med att få bidrag istället. 

Andra gör allt för att komma ut på arbetsmarknaden men det är en lång process. 80 000 

ungdomar mellan 18 till 24 år levde någon gång under 2009 på ekonomiskt bistånd, hälften av 

dem var arbetslösa utan någon rätt till a-kassa.7 Finns det verkligen inte några andra alternativ? Är 

ekonomiskt bidrag den enda utvägen? Bo Edvardsson som är forskare i socialt arbete skriver: 

Jag har ända sedan jag började forska i socialt arbete aldrig lyckats begripa varför inte arbete 
skulle erbjudas alla därav intresserade socialbidragstagare istället för socialbidrag. Även om 

                                                
1 Betydelsen är densamma för alla dessa benämningar. 

2 Socialdepartementet, Rätt nivå på socialbidraget, (Stockholm, 2004) s. 11 

3 Ibid. s.12 

4 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s .7 

5 Kerstin Johansson, Bli vuxen i arbetarstad, (Linköping, 203), s. 99 

6 Ibid. s. 121 

7 Sture Nordh, Unga arbetslösa ofta socialbidragsberoende, 2010-09-16,  

http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=9970 (2011-02-17) 

http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=9970
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förklaringarna till arbetsbristen kan göras mycket komplicerade har jag varit benägen att se 
bristen på arbete som bristen på fantasi.8 

Bo Edvardsson menar alltså att det finns jobb, fråga är om ungdomarna är villiga att ta vilket 

jobb som helst?  

Samarbete mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen 

Samarbeta för jobb är en rapport från socialstyrelsen om samarbetet mellan socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen. I rapporten tas det upp hur konjunkturnedgången på 1980 talet gjorde så att 

många ungdomar i åldrarna 18-25 blev arbetslösa. I och med att ungdomarna inte hade tillräckligt 

med erfarenhet var det svårt för dem att hitta och behålla ett jobb. Vid arbetslöshet blev de 

istället beroende av socialbidrag. Idag består hälften av socialbidragshushållet av människor under 

30 år vilket belyser vikten av ett förstärkt och utvecklande samarbete mellan arbetsförmedlingen 

och socialtjänsten.9 Om en persons möjligheter till att få ett arbete beror oftast på yttre och inre 

omständigheter. Inre omständigheter är individens kompetens, förutsättningar och 

konkurrenskraft. Yttre omständigheter vilar på tillgången på jobb.10 Konjunkturen påverkar också 

tillgången till arbete. Trots att det är god efterfrågan på arbetskraft vid högkonjunkturer, så har 

ungdomar svårt att hitta ett arbete. De saknar ofta erfarenhet eller högre utbildning. Den onda 

cirkel som leder till socialbidrag gör det svårt att få en yrkesidentitet och tillhörighet i samhället.11  

Faran är störst för unga som inte är etablerade på arbetsmarknaden. 

På arbetsförmedlingen jobbar platsförmedlare och arbetsvägledare. Deras främsta uppgift är att 

förmedla arbete så att de arbetssökande har rätt kvalifikationer för ett jobb som arbetsgivaren 

efterfrågar.12 Socialkontoret informerar om vilka hjälpformer finns, vilken typ av stöd förutom 

ekonomiskt bistånd en person har rätt till. Många som söker stöd från socialtjänsten är arbetslösa, 

det är därför viktigt att socialsekreterare har goda kunskaper om arbetslivet eftersom arbetet är en 

central roll i människors liv.13 Både arbetsförmedlingen och socialtjänsten har krav på ett arbete i 

första hand. Socialtjästen vill ha ett intyg på att personen är inskriven på arbetsförmedlingen för 

att de ska kunna få bidrag, i vissa fall räcker det med en stämpel. I andra fall måste man visa att 

man aktivt söker arbete eller lämplig utbildning, vilket arbetsförmedlingen och socialtjästen 

tillsammans försöker hjälpa klienten med.14 Genom ett samarbete förbättras socialsekreterarnas 

kunskaper om arbetsförmedlingens olika arbetsformer, och arbetsförmedlare kan upplysa om 

socialtjästens stödformer. På det sättet kan man lättare motivera sina klienter.15 De har också visat 

                                                
8 Socialstyrelsen, Samarbeta för jobb, (Stockholm, 1990), s. 48 

9 Ibid. s. 9 

10 Ibid. s. 10 

11 Ibid. s. 11 

12 Ibid. s. 12 

13 Ibid. s. 20 

14 Ibid. s. 17 

15 Ibid. s. 18 
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sig att dessa gemensamma ansträngningar ger bättre resultat än enskilda insatser från de olika 

myndigheterna.   

Disposition  

Nedan följer syfte och frågeställningar. Därefter tas teoretiska utgångspunkter upp, vilket är 

arbete, socialt kapital och stigma. Sedan kommer tidigare forskning där författaren presenterar 

böcker vars liknande ämnen har behandlats. Vidare i uppsatsen beskrivs studiens metod där jag 

beskriver hur jag ska gå tillväga följt av ett kort avsnitt om etik. Slutligen gör jag en analys av den 

insamlade empirin och uppsatsen avslutas med en diskussion.  

Syfte 

Genom att studera unga arbetslösa i åldrarna 18-25 som lever på försörjningsstöd vill jag öka min 

förståelse av hur det är att vara i en sådan situation, det vill säga ung, arbetslös och 

bidragsberoende. Uppsatsen syfte är alltså att ta reda på vilken betydelse ett arbete har för dessa 

ungdomar och hur de ser på sig själva och sin situation. 

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 Vad kan ett arbete tillföra ungdomarna och hur viktigt är det att ha ett jobb? 

 På vilket sätt påverkar arbetslösheten de intervjuade ungdomarna?  

 Vilka uppfattningar har ungdomarna om arbetsförmedlingen och socialtjästen? 

Avgränsningar 

Jag kommer att intervjua sex ungdomar i åldrarna 18-25 för att se hur de upplever sin situation. 

Alla intervjuer kommer att genomföras i en medelstor stad i Sverige. När jag säger ungdomar 

menar jag unga från arton år till tjugofem år. Anledningen till valet av ungdomar i åldersgruppen 

18-25 beror på ett pågående projekt i staden där intervjuerna utfördes vars syfte är få ut unga 

arbetslösa på arbetsmarknaden igen. En annan anledning till ålderspannet 18-25 är att det är 

något slags riktålder för flera organisationer och myndigheter. Exempelvis ungdomsgaranti, som 

är en del av arbetsförmedlingens verksamhet har krav på att personen ska vara arbetslös, 

inskriven på arbetsförmedlingen i minst 3 månader och i åldern mellan 18-25. 

Teorier och begrepp 

Jag kommer att använda mig utav Marie Jahodas teori om arbetslöshetens psykologiska effekter 

och Erwing Goffmans teori om stigma. En annan teoretiker som jag också kommer att använda 

mig utav är Pierre Bourdieu, som tar upp socialt och ekonomiskt kapital. 
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Arbete 

Marie Jahoda föddes i Wien år 1907. Hon är bland annat känd för att ha genomfört 

Marienthalstudien på 1930-talet med Paul Lazersfeld. Sedan dess har hon drivit tesen om att 

arbetslösheten ställer till med stora problem för arbetslösa.16 Jahodas grundtanke är att ett arbete 

inte bara har tydliga funktioner som är manifesta det vill säga pengar, att lön betalas ut och 

produkter tillverkas. En anställning har även fem latenta funktioner som är viktiga för 

människors psykologiska hälsa och sociala relationer. Dessa bieffekter som är betydelsefulla för 

individen är: 

• En tidsstruktur för den vakna delen av livet. 

• Dagliga sociala kontakter med människor utanför kärnfamiljen, och gemensamma upplevelser 

med dessa människor. 

• Deltagande i kollektiva stävanden för mål som sträcker sig utöver de egna personliga målen. 

• En social status och identitet. 

• En regelbunden verksamhet.17  

Listan täcker in ett fåtal av de viktigaste effekterna av att arbeta enligt Jahoda, men den är inte 

fullständig. Dessa bieffekter är viktiga för att människor ska uppfylla sina behov. Alla människor 

behöver enligt Jahoda regelbuden aktivitet, sociala kontakter utanför familjen, en tidsstruktur, 

identitet och status. Har man ett arbete så tillgodoses alla dessa behov, även om man inte är helt 

nöjd med sitt arbete. De som inte har haft ett arbete skadas inte lika mycket som de som jobbat 

större delen av sitt liv och sedan blir arbetslösa, deras psykologiska behov blir inte tillfredställda. 

‖Det är dessa oplanerade, latenta och objektiva konsekvenser av anställning i komplexa 
industrialiserade samhällen som hjälper mig att förstå den motivering för att arbeta som 
sträcker sig utöver att tjäna sitt uppehälle. De hjälper mig också att förstå varför en anställning 
är psykiskt stödjande även när arbetsvillkoren är dåliga. På samma sätt bidrar de till att förklara 
varför arbetslöshet är psykologiskt destruktiv.‖18 

Även om de fem kategorierna av händelser är latenta betyder det inte att de är undermedvetna, de 

tas istället för givet. Vissa människor tänker inte på hur deras arbete ger dem en tidsstruktur 

förens de blir av med sitt arbete. Jahodas studie genomfördes som sagt på 30-taltet och kan anses 

gammal men jag tror att den fortfarande är aktuell då sociala kontakter och tidsstrukturer även 

idag är viktiga, 80 år senare. Jag vill använda Jahodas teori för att se hur stor betydelse de fem 

latenta funktionerna har för arbetslösa ungdomar idag. 

                                                
16 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagquist, Ungdomsarbetslöshet, (Lund, 1996), s. 137 

17 Marie Jahoda, Employment and unemployment, (New York, 1982), s. 184-191 

18 Marie Jahoda, ‖Sociala och psykologiska effekter av arbetslösheten på 1930-talet‖, i Richard Edwards, Idéer om 

arbete, (Stockholm, 1992), s. 125 
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Socialt och ekonomiskt kapital 

Kapitalbegreppet är en metafor för vilken tillgång, värde eller resurs som helst.19 Vänner kan vara 

en form av kapital men även pengar och utbildning.20 Kapital är enkelt sagt materiella och 

symboliska tillgångar.21 Bourdieu tar upp flera arter av kapital, till exempel kulturellt kapital, 

socialt kaptal och ekonomiskt kapital.22 Vi börjar med att titta på det sociala kapitalet.  

It’s not what you know, it’s who you know‖23 

Citatet ovan beskriver begreppet socialt kapital som har med sociala nätverket att göra, på ett 

mycket bra sätt. Det är alltså inte vad du vet, utan vem du känner som är det viktiga när man till 

exempel ska söka ett arbete.  

Enligt Pierre Bourdieu så är socialt kapital faktiska eller potentiella resurser som en individ har 

genom institutionaliserade nätverk, genom ett medlemskap i en grupp eller till exempel ett parti, 

klass, familj, vänner med mera.24 Om man har ett bra socialt kontaktnät så kan man lättare få ett 

jobb eftersom många arbeten förmedlas informellt, man får ta del av jobb som inte finns 

tillängliga för andra. Bara för att man har en högt skattad examen betyder inte det att man har en 

garanti i livet, socialt kapital är som sagt lika viktigt. Vidare skriver Bourdieu: 

The aggregate of the actual or potential resources which are linked to possessions of durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition 
– or in other words, to membership in a group – which provides each of its members with the 
backing of the collectivity-owned capital, a ―credential‖ which entitles them to credit, in the 
various senses of the world.25 

Sociala nätverk eller den sammanlagda mängden av kontakter som en individ har i form av 

vänner, familj, bekanta eller arbetskamrater, kort sagt förbindelser, är som sagt socialt kapital. 

Vi går nu över till det ekonomiska kapitalet som är materiella tillgångar, men det är inte endast 

ägda ekonomiska resurser utan även kontrollerade. Att ha kännedom om ekonomins spelregler är 

också ett ekonomiskt kapital enligt Broady.26 Det ekonomiska kapitalet innehåller även sådant 

som har att göra med pengar, varor, priser och löner och man kan mäta det ekonomiska kapitalet 

                                                
19 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 171 

20 Jan, Carle, ‖Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion‖ i Per Månsson, Moderna samhällsteorier, (Stockholm, 

2003), s. 399 

21 Donald Broady, Kulturens fält, (Göteborg 1998), s. 2, www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-98-kulturens-falt-inledn-o-
frontmatter.pdf, (2011-05-24)  
22 Dondal Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 172  

23 Michael Woolcock & Deepa Narayan, ―Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and 

Policy, The World Bank Research Observer, 15(2000:2 August), s. 225 

24 Pierre Bourdieu, ―The forms of capital‖ I John Richarson, Handbook of Theory and Research for the sociology of education, 

(Westport, 1986), s. 248 

25 Ibid. s. 248ff 

26 Donald Broady, Kulturens fält, (Göteborg, 1998), s. 13  

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-98-kulturens-falt-inledn-o-frontmatter.pdf
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-98-kulturens-falt-inledn-o-frontmatter.pdf
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på olika sätt.27 Bourdieu brukar använda förmögenhet, boende och inkomst, som indikatorer på 

det ekonomiska kapitalet.28  

Kulturellt kapital är en indikator på utbildnings och examensnivå men även kultiverat 

språkbruk.29 Jag kommer inte att använda mig utav det kulturella kapitalet eftersom 

informanterna inte nämnde särskilt mycket om det.  

Dessa kapitaltillgångar kan förvärvas, förvaltas och förökas i värde, vilket resulterar i en annan 

högre position.  En person kan alltså klättra uppåt eller nedåt i samhällets hierarki.30  

Jag kommer att använda mig av Bourdieus teori om kapital för informanterna upplevde att det är 

lättare att få ett arbete om de har ett brett socialt kapital och att ett liv utan arbete påverkar deras 

ekonomiska kapital negativt.  

Stigma 

Begreppet stigma skapades av antikens greker genom att de brände tecken på mänskliga kroppar. 

Dessa tecken skulle visa för andra människor att det var något fel, nedsättande eller ovanligt i en 

persons moraliska status till exempel kriminella eller socialt marginaliserade.31 Stigmatiserade 

personer avviker från samhällets förväntningar på ett icke önskvärt sätt, enligt Goffman.32 En 

stigmatiserad person känner sig ‖normal‖ då hon/han är med familjen och individers om besitter 

samma stigma. När den stigmatiserade däremot kommer i samspel med andra människor så kan 

han/hon ha svårt för att dölja sitt stigma.33  

 

Vidare kan man säga att det finns tre olika kategorier av stigma.
34

 Det första stigmat skapas av 

olika kroppsliga missbildningar. Det andra handlar om personlighet, det vill säga att man är 

arbetslös eller missbrukare. Det sista har med etnicitet och religion att göra, vilket kan drabba 

familjer i flera generationer. Jag kommer att använda mig att det andra stigmat som har med den 

personliga karaktären att göra då vissa av mina informanter kände sig stigmatiserade på grund av 

sin arbetslöshet. 

Tidigare forskning  

Det finns mycket litteratur som handlar om ekonomiskt bidrag och arbetslöshet.  

                                                
27 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 204 

28 Mikael Börjesson, Det naturliga valet, (Uppsala, 2002), s. 79, 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-11.pdf (2011-05-24) 

29 Donald Broady, Kulturens fält, (Göteborg, 1998), s. 13 

30 Jan, Carle, ‖Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” i Per Månsson, Moderna samhällsteorier, (Stockholm, 

2003), s. 409 

31 Erwing Goffman, Stigma, (Stockholm, 2001), s. 11 

32 Ibid. s. 13 

33 Ibid. s. 58 

34 Ibid. s. 14 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-11.pdf
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Den studie som mest liknar min är Anna Angelin – Den dubbla vanmaktens logik: en studie om 

långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Skillnaden är att hon går tillbaka i tiden 

och tittar vad tidig marginalisering har för konsekvenser senare i människors liv. Andra studier 

som jag även tar upp längre ner är Verica Stojankovics - Att leva sitt liv som arbetslös… Svenska och 

danska ungdomars relationer, ekonomi, bostadssituation och värdesättning av arbete men även Anne 

Hammarströms - Arbetslöshet och ohälsa, om ungdomars livsvillkor.  

Anna Angelin – Den dubbla vanmaktens logik: en studie om 

långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna 

Anna Angelin är socionom och boken Den dubbla vanmaktens logik: en studie om långvarig arbetslöshet 

och socialbidragstagare bland unga vuxna är hennes doktorsavhandling i socialt arbete. 

Lågkonjunkturen på 1990-talet i Sverige gjorde så att många blev arbetslösa, samtidigt så 

fördubblades socialbidragstagandet bland ungdomar och gjorde det svårt för de unga att etablera 

sig på arbetsmarknaden.35 Angelin studerar hur de dåvarande 20-24åringar som drabbades av 

krisen på 1990-talet, lever idag och hur det har påverkat dem. Hennes syfte är också att se vilken 

betydelse arbetslöshet och socialbidragstagande har haft för deras vuxenblivande. 

Angelin kommer fram till att 15 % av dem som var unga arbetslösa under 1990talet har fastnat i 

arbetslöshet och bidragsberoende under minst tre år någon gång från ungdomstid till vuxenliv. 

De som var marginaliserade under 90-talet har sex till sju gånger större risk att få försörjning 

genom försörjningsstöd jämfört med de ungdomar som inte var marginaliserade. Det finns tre 

stora problem bland hennes informanter, det första är brist på pengar, det andra upplevelser av 

social underordning och slutligen vanmakt och beroende.36 Bristen på pengar bidrar till att man 

får en ekonomiskt relaterad stress. Vi lever i ett konsumtionssamhälle och att unna sig något 

ibland är för många en självklarhet. Att inte kunna göra det, och att inte kunna köpa vad man vill 

skapar konflikter med barnen fast man försöker att samarbeta.37 Det är även jobbigt och 

stressframkallade för hennes informanter att be om lån av föräldrar och vänner när det behöver 

det. De saknar ju ekonomisk grundtrygghet eftersom de får sitt bidrag beprövat varje månad. 

Denna stress leder i vissa fall till depressioner. Försörjningsstöd ska fungera som en tillfällig hjälp 

vid ekonomisk kris. 

Socialbidrag är inte avsett att fungera som en varaktig försörjningsform, men för 

intervjupersonerna har de utgjort den huvudsakliga inkomsten under många år.
38

 

Unga har också haft svårare att ta sig ur situationen, dessutom var de väldigt unga första gången 

de fick bidrag, så de har heller inte haft tillhörigheter från ett bättre liv så som mikrovågsugn eller 

dator, vilket vissa vuxna har. Angelins informanter har även svårt att få försörjningsstödet att 

täcka alla levnadsomkostnader, och det finns en konflikt mellan vad socialtjänsten och 

                                                
35 Anna Angelin, Den dubbla vanmaktens logik, (Lund, 2009), s. 9 

36 Ibid. s. 107 

37 Ibid. s. 124 

38 Ibid. s. 125 
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informanterna tycker är en skälig levnadsnivå. Deras dåliga ekonomi gör så att de saknar pengar 

för att ta del av vissa aktiviteter vilket leder till ofrihet att kunna hitta på saker och dåliga sociala 

relationer. Få av hennes informanter uppfattar försörjningsstöd som en samhällig rättighet utan 

mer som att tigga om pengar och ett beroende av en myndighet. 

Känslan av att tigga förstärktes för en del i de fall socialtjästen ifrågasatte deras behov eller rätt 
till socialbidrag.39 

Angelin kommer fram till att majoriteten av hennes respondenter tycker att det värsta med att 

vara arbetslös och ha socialbidrag är nedvärdering, upplevelse av förnedring och brist på respekt 

från andra. 

Verica Stojanovic - Att leva sitt liv som arbetslös… Svenska och 

danska ungdomars relationer, ekonomi, bostadssituation och 

värdesättning av arbete 

Verica Stojanovic är forskare på sociologiska institutionen i Lund och har skrivit en studie om 

svenska och danska ungdomars attityder till arbete och arbetsliv som heter Att leva sitt liv som 

arbetslös… Svenska och danska ungdomars relationer, ekonomi, bostadssituation och värdesättning av arbete . 

Stojanovics studie fokuserar sig på äldre svenska och danska ungdomar som är från 20 till 29 år 

och som har varit arbetslösa under några månader och vet hur det känns. Hon studerar hur deras 

värld ser ut, hur de upplever sin livssituation men även hur de värdesätter ett arbete. Vidare har 

hon studerat hur andragenerations invandrare upplever sin situation och om de upplever att de 

har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden gemfört med sina jämnåriga.40  Sedan 1930-talet 

har svenska ungdomar levt med en arbetsmarknadspolitik vars mål har varit att ha full 

sysselsättning.41 Danska ungdomar har däremot växt upp med en hög arbetslöshet där någon av 

deras föräldrar är eller har varit arbetslös en eller flera gånger. När Verica Stojankovic gjorde sin 

studie 1995 i Sverige var 9,5% det vill säga 95000 ungdomar arbetslösa i åldrarna 20-29år. I 

Danmark gjorde hon sin studie 1996 och då var 67082 ungdomar arbetslösa vilket motsvarar 

10,5%. Ändå har svenskar genomfört med danskar inte haft långa sammanhängande 

arbetslösperioder.42 Att vara arbetslös och kräva ett meningsfullt arbete kan ses av de vuxna i 

samhället som om ungdomarnas individualism har blivit för lössläppt och att de saknar 

samhällsorientering. För den stora gruppen arbetslösa ungdomar fungerar arbetslösheten och 

kraven på meningsfulla arbeten som en protest mot samhället som inte respekterar ungdomar 

som individer utan betraktar dem som marginalfigurer i social karantän.43 De ställs utanför den 

sociala ordning som lönearbete utgör.44 I sin studie besvarar författaren frågor om hur svenska 

                                                
39 Ibid. s. 202 

40 Ibid. s. 90 

41 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 12 

42 Ibid. s. 12 

43 Ibid. s. 9 

44 Ibid. s. 9 
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och danska arbetslösa ungdomar lever, hur deras boende, sociala relationer och ekonomi ser ut. 

Stojankovic kommer fram till att det finns skillnader mellan män och kvinnor om hur de upplever 

sin situation, men också skillnader mellan danska och svenska ungdomar.    

Anne Hammarström - Arbetslöshet och ohälsa, om ungdomars 

livsvillkor 

Anne Hammarström är docent och universitetslektor i folkhälsovetenskap vid institutionen för 

allmänmedicin på Umeås universitet. Hammarström behandlar i sin bok Arbetslöshet och ohälsa, om 

ungdomars livsvillkor arbetslösheten ur ett helhetsperspektiv. Arbetslöshet är ett av de allra 

allvarligaste problemen i dagens samhälle särskilt bland ungdomar.45 Lågkonjunkturen på 1990-

talter gjorde så att arbetslösheten bland ungdomar fyrdubblades från tre till tolv procent.46 Som 

jag även tidigare nämnde har Sverige ett arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram och därför blir 

den dolda arbetslösheten särskilt stor.47 Personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden blir 

sammanlagt tre gånger högre än den officiella arbetslöshetssiffran.  

 

Hammarström delar in forskning om arbetslöshet och ohälsa i följade teoretiska ansatser: en 

stressrelaterad modell, en ekonomisk modell och psykologiska och sociologiska modeller. Ett 

genusperspektiv kan man ha i alla dessa modeller. Arbetslöshet får värre konsekvenser för unga 

jämfört med vuxna eftersom ett arbete har en stor betydelse för ungas identitetsutveckling. 

Hammarström presenterar sina resultat från en studie som har följt cirka 1000 elever från klass 

nio och fem år framåt i tiden. Därför delar hon i ungdomarna i fyra grupper beroende på 

situation, en grupp är studerandegruppen, den andra är arbetsgruppen flöjt av åtgärdsgruppen 

och slutligen den arbetslösa gruppen. Hammarström tar i boken Arbetslöshet och ohälsa, om 

ungdomars livsvillkor upp hur deras hemförhållanden ser ut, hur de ser på skolan, på att studera och 

att jobba. Men även hur det är att gå utanför arbetsmarknaden och på arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Hur nära och kära upplever situationen? Hälsovanor? Missbruk? Hur de mår? Hur 

kroppen mår? Hammarström kommer fram till att elever som blir arbetslösa efter grundskolan 

har sämst prestationer, hälsa och vänner genomfört med de andra grupperna som han studerade.  

Metod 

Orvar Löfgren skriver i boken Vardagslivets etnologi, att om det finns intressanta problem så brukar 

man få fram material, potentiella källor väntar överallt, det är bara att gå ut och leta.48 Till min 

undersökning kommer jag att använda mig av kvalitativ metod vilket innebär att jag försöker 

tolka eller förstå fenomen utifrån den mening som människor ger mig.49 När de berättar något för 

                                                
45 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa, (Lund, 1996), s. 13 

46 Ibid. s. 28 

47 Ibid. s. 15 

48 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Vardagslivets etnologi, (Falun, 1996), s. 79 

49 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion,(Lund, 2008), s. 17 
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mig är det upp till mig att tolka och analysera vad som har sagts. För att analysera mitt material 

kommer jag att använda mig av grundad teori, som vanligtvis också beskrivs som en kvalitativ 

forskningsmetod.50 Empiri kommer jag att få genom att intervjua två socialsekreterare och sex 

ungdomar som är arbetslösa och lever på ekonomiskt bistånd. Jag har valt att skapa mitt material 

genom att åstadkomma erfarenheter i nya miljöer, intervjua och delta i olika sociala 

sammanhang.51 Innan intervjuerna påbörjas är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt 

inom ämnet man avser att forska om. Därav har jag använt mig av litteratur för att förstå hur 

man egentligen går tillväga för att ansöka om ekonomiskt bidrag, vilka myndigheter man kan ha 

nytta av och vad det egentligen innebär att vara arbetslös.  

Grundad teori 

Barney Glaser och Anselm Strauss försökte tillsammans finna en metod för att skapa teori ur den 

mening människan själva tillskriver sin verklighet och de presenterade Grounded Theory 1967.52 

När en forskare använder sig av grundad teori ska han försöka att gå in i fältet utan någon 

förförståelse. Med förförståelse menas forskarens kunskap och erfarenhet om allt från studiens 

område till erfarenhet och kunskap i stort. Förförståelsen ska inte vara med i början men när 

teorier eller tidigare erfarenhet gör sig påminda, och visar sig vara relevanta för studien, används 

dessa på samma sätt som andra insamlade data.53 

 

Efter att ha bestämt huvudfråga och gjort datainsamlingen så kodade jag den insamlande empirin 

och kategoriserade den. Detta innebär att jag har ställt frågor till mitt material, satt etiketter på 

händelser, och gett dem en innebörd. Det är viktigt att analysera och kategorisera all material 

först, för att sedan hitta ett samband54 och därefter se vad som hör ihop och vad som inte gör det 

och vad anledningen till det är. I materialet kan även nya begrepp hittas som kan ge förståelse för 

det som händer. Det är det som utgör studiens analys. Gunilla Guvå och Ingrid Hylander menar 

att forskaren så fort som möjligt ska hitta ett problem eller en fråga, som sedan styr urvalet. En 

forskare kan aldrig på förhand veta hur mycket material som ska samla in. När en forskare inte 

längre kan hitta nya kategorier i sitt material och får en känsla av att han har fått med allt så har 

empirisk mättnad uppnåtts vilket också är syftet med grundad teori.55 Kodning, teoretiskt urval, 

konceptualisering och komparation är det metoder som tillsammans utgör grundad teori.56 Dessa 

fyra moment ska utföras i varje fas. Med teoretiskt urval menas att urvalet ska vara 

ändamålsenligt och inte styras av förutfattade åsikter som jag tog upp tidigare. Idéerna ska vara 

genererade ur data. Efter att jag hade utfört alla intervjuer och kände mig nöjd med mitt 

                                                
50 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 11 

51 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Vardagslivets etnologi, (Falun, 1996), s. 115 

52 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 25 

53 Ibid. s. 15 
54

 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 377 

55
 Juliet Corbin & Anselm Strauss, The basics of qualitative research, (USA, 2008), s. 263ff, 

56
 Ibid. s. 263ff & Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 34 
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empiriska material kodade jag den för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan 

intervjuerna. Frågor som jag ställde till mig själv var till exempel; kan begreppen relateras till 

varandra på ett meningsfullt sätt? I så fall hur? Jag sökte aktivt efter samband som jag därefter 

kategoriserade. Analyseringen av sambanden och kategoriseringen får ni läsa längre fram i arbetet.   

Mitt syfte var inte att generera en ny teori, vilket kan anses som det övergripande syftet med 

grundad teori.57 Utan flera kvalitativa studier utgår också från grundad teori utan ett syfte att 

skapa en ny/nya teori/er.58  

Intervjuer 

Det lättaste sättet att ta del av människors uppfattningar om saker och ting är att prata med dem. 

Genom ett samtal lär vi känna andra människor, vi ställer frågor och besvarar dem, vi får 

erfarenhet och kunskap om deras åsikter.59 Samma kunskap får vi när vi intervjuar, det vill säga; 

erfarenhet av människors förhoppningar, höra dem säga sina synpunkter om saker och ting med 

egna ord. I en intervju försöker man förstå världen från informanternas synvinkel.  En intervju är 

ett samtal som har ett syfte och struktur. Jag kommer att använda mig av semistrukturerade/ 

halvstrukturerad intervju,60 där jag följer ett frågeschema. Det finns även möjlighet att göra 

förändringar vad gäller ordningsform eller frågornas form och ställa uppföljningsfrågor om det 

skulle behövas.  

 

Innan varje intervju frågade jag informanten om det gick bra om jag spelade in intervjun på 

minidisc. Även om alla samtyckte valde jag att lägga den lite avsides så att respondenten inte 

skulle tänka på att minidiscen var där. Det gjorde det lättare för mig att ordagrant skriva ut alla 

citat men också att fånga och koncentrera mig på informanternas uttryck och gester. Jag 

berättade självklart att det kommer att raderas när studien är klar och att det bara är jag som 

kommer att lyssna. En kanske självklar företeelse som underlättade spänningen mellan mig och 

informanterna är att vi var jämnåriga. Jag anser att det bidrog till en öppnare konversation och ett 

mer givande material. Varje intervjutillfälle varade mellan 30-60 minuter.  

Etik   

Det kan finnas etiska problem när man ska skriva om unga som befinner sig i denna situation, det 

vill säga unga, arbetslösa och bidragstagare, därför är det viktigt att informera informanterna om 

individskyddskravet.61 Som forskare är det svårt att veta hur bekväma ungdomarna är med sin 

situation och om de är öppna med den eller gömmer den för andra. Individskyddskravet som 

                                                
57 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 5 

58 Juliet Corbin & Anselm Strauss, The basics of qualitative research, (USA, 2008), s. 8f 

59 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (2009, Lund), s. 15 

60 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 127 

61 Lars Kaijser, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 51 
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beskrivs på Vetenskapsrådets hemsida har fyra huvudkrav som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.62  

 

Informerat samtycke innebär att man informerar informanterna om syftet med undersökningen. 

Grundläggande är att de deltar frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när som helst. 

Informanterna ska inte behöva känna sig tvingade att svara på vissa frågor under intervjuer. 

Vidare är det viktigt att berätta vem som kommer få tillgång till materialet och att det endast är till 

för uppsatsen. För att informanterna inte ska styras av att ge specifika svar utan ge spontana 

åsikter om ämnet, menar Kvale att man inte ska berätta för mycket om syftet med 

undersökningen.63 Informanterna kommer att få skriva under ett avtal där de ger sitt informerade 

samtycke, men detta avtal binder dem inte att fullfölja deltagandet, de kan som sagt fortfarande 

dra sig ur undersökningen om de vill. 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem som ska ge samtycke när forskningen i institutioner sker.64 

Då jag utgick från mitt mål att intervjua arbetare på socialtjänsten började jag med att kontakt den 

ansvarige på socialtjänsten.  Den ansvarige vidarebefordrade förfrågan till personalen om de ville 

ställa upp på en intervju eller inte. På så sätt kändes det som att jag både fick samtycke av 

cheferna och de socialsekretare som jag intervjuade. Jag hann intervjua två socialsekreterare, 

dessa intervjuer används sedan för att få en bild av hur det fungerar att söka bidrag. Ungdomarna 

hade inga problem med att ge sitt samtycke, dock undrade jag om vissa verkligen ville vara med i 

studien på grund av uteblivna intervjuer fick bokas om.  

 

Konfidentialitet innebär att man inte avslöjar privata data som kan identifiera deltagarna. 

Eftersom denna uppsats kommer att vara tillgänglig för alla när den är klar så är det min uppgift 

arr skydda deltagarnas privata integritet. För att ge informanterna konfidentialitet har jag till 

exempel bytt deras namn mot andra och istället för att nämna vilken stad jag genomförde mina 

intervjuer i väljer jag att kalla den ‖en medelstor stad‖ vilket gör så att obehöriga inte tar del av 

personernas riktiga identiteter. Som tidigare nämnts är alla informanter mellan 18-25år, jag har 

valt att inte nämna deras specifika ålder för att det kan bli för mycket information.  

Konfidentialitet som ett etiskt osäkerhetsområde hör ihop med problemet att anonymitet å ena 
sidan kan skydda intervjupersonerna och å andra sidan kan fungera som ett alibi för forskaren 
så att hon kan tolka deras uttalanden utan att bli motsagd. Anonymitet kan skydda deltagarna i 
en undersökning, men den kan också förvägra dem ‖just den inflytande över forskningen som 
ursprungligen kan ha påståtts vara deras mål‖ man bör också notera att intervjupersoner som 
har lagt ner mycket tid och gett forskaren värdefull information i vissa fall, precis som i en 
journalistisk intervju, kan önska att få offentligt erkännande genom att namnges.65  

                                                
62 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-03) 

63 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009), s. 87 

64 Ibid. s. 87 

65 Ibid. s. 89 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Det är även viktigt att informera om att materialet som samlas in bara ska ändvändas för 

forskningsändamål och inget annat.66 Jag som intervjuare bör vara medveten om att den 

öppenhet som kan uppstå mellan mig och deltagarna kan få dem att säga för mycket och avslöja 

saker som de senare kanske ångrar att det sa.67 Därför kan det vara viktigt att skicka ordagranna 

utskrifter till informanterna så att de får godkänna dem. Socialsekreterarna och en informant är 

intresserade av att få arbetet skickat till dem när det är klart och självklart, det är det minsta jag 

kan göra.  

Informanter 

Min första intervju gjorde jag med två socialsekreterare som arbetar med ett projekt för 

ungdomar. Syftet med intervjuerna var att få en inblick i socialsekreterarnas arbetsmetoder, men 

också att förstå den process som ungdomarna får gå igenom för att få försörjningsstöd. De andra 

informanterna är: 

 

Anna har ingen utbildning. Hon gick i grundskolan fram till klass nio men fick inga slutbetyg på 

grund av alltför mycket skolk. Anna var i skolan men inte på lektionerna. Sedan slutet av 

högstadiet har Anna haft praktik på ett café i sex år, där blev hon erbjuden ett extrajobb med få 

timmar. Förutom det har Anna jobbat i en butik i ett år innan butiken lades ner. Förra hösten 

började Anna plugga på komvux men hoppade av för att hon inte trivdes. Anna har haft 

ekonomiskt bistånd i tre år och varit mer eller mindre arbetslös sedan grundskolan förutom det 

året hon jobbade som butiksbiträde. Annas önskan är att plugga vidare i framtiden, men för att 

göra det måste hon först plugga upp det hon har missat.   

 

Sara har gått livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Sara har slutbetyg.  Efter gymnasiet fick hon 

ett sommarjobb inom livsmedelsbranschen. Efter det bodde hon utomlands i ett år. När Sara 

återvände till Sverige 2008 var hon arbetslös förutom en kort tid då hon jobbade som 

telefonförsäljare. Jobbet som telefonförsäljare var inget hon ville behålla. Sara har haft 

ekonomiskt bistånd i tre år och varit arbetslös lika länge. Goda nyheter är att Sara fick jobb 

samma dag som jag intervjuade henne. Så nu kommer hon inte att vara arbetslös längre eller leva 

på ekonomiskt bistånd. Frågorna som jag ställde till Sara förutsätter tiden som arbetslös. 

 

Per gick It nätverk på gymnasiet. Efter andra året på gymnasiet fick han gå om ett år, det slutade 

med att han hoppade av skolan. Sedan dess har Per pluggat upp sina betyg och haft enstaka 

extrajobb som telefonförsäljare under korta perioder. Per betonar att han har haft lite småsysslor 

hela tiden men inget riktigt jobb. Per har haft ekonomist bistånd i tre och ett halvt år och varit 

arbetslös ett år i sträck nu. 

 

                                                
66 Alver Gullveig, Etik och praktig i forskningens vardag, (Lund, 1998), s.101 

67 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009), s.90 
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Anders gick två år på gymnasiet innan han hoppade av och blev placerad på ett behandlingshem 

på grund av droger. Anders har haft lite säljarjobb och sålt mobilabonnemang. Anders har haft 

ekonomiskt bistånd i fem år och varit arbetslös i tre år. Anders ingår i Arbetsförmedlingens 

ungdomsgaranti.  

 

Amina gick hotell och restaurangprogrammet på gymnasiet, men fick inga slutbetyg. Efter 

gymnasiet jobbade hon på en restaurang i tre månader och därefter i en matbutik i två månader. 

Sedan dess har hon varit arbetslös i ett och ett halvt år. Amina har haft ekonomiskt bistånd lika 

länge som hon har varit arbetslös.   

 

Mia gick mode och sömnad på gymnasiet där hon fick sina slutbetyg. Efter gymnasiet var hon 

arbetslös i ett år innan hon åkte till Norge 2008 för att jobba. I Norge stannade hon i åtta 

månader. När Mia återvände till Sverige fick hon ett extra jobb inom industribranschen som 

varade i fem månader. Sen dess har hon varit arbetslös. Mia har tagit lite småkurser på komvux 

men eftersom det endast är några få kurser har hon ingen rätt till CSN utan är i behov av 

ekonomiskt bistånd.  

 

Efter varje intervjutillfälle så transkriberade jag intervjuerna för att kunna koda dem enligt 

grunderna för grundad teori. Det hjälpte mig att slutligen göra en analys av samtliga intervjuer. 

Analys 

Analysen grundar sig på kopplingen mellan litteratur, teorier och de genomförda intervjuerna 

med arbetslösa ungdomar som har ekonomiskt bistånd. Efter att ha kodat den insamlade empirin 

kom jag fram till följande kategorier: 

1. Stora och lilla kontoret 

2. Uppfattningar om arbetsförmedlingen/AMS 

3. Betydelsen av att ha ett arbete 

4. Att vara en arbetslös bidragstagare 

5. Att göra ingenting 

6. Hälsa och skam 

7. Pengarna räcker inte till 

8. Vänner och familjen 

Stora och lilla kontoret  

Ungdomarna säger flera gånger under intervjuerna ‖här‖/‖lilla‖ kontoret och ‖där‖/‖stora‖ 

kontoret. När informanterna säger kontoret ‖där‖ så menar de det stora socialkontoret i deras stad 

där man söker ekonomskit bistånd. Kontoret ‖här‖ är det lilla som är ett projekt för att snabba 

ungas väg till självförsörjning genom att hjälpa ungdomar att fortare få ett arbete eller börja 
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studera. Projektet vänder sig till ungdomar i åldrarna arton till tjugofem år och som bor i den 

kommunen där projektet utförs.  

 

I projektet arbetar de två socialsekreterare och alla förutom en av informanterna ingår i den. 

Socialsekreterarna sitter på det lilla kontoret, alltså inte huvudkontoret för ekonomiskt bistånd i 

den medelstora staden. Dessa två socialsekreterare som arbetar med detta projekt har tätare 

möten med deltagarna och de har även ett drop in-system vilket innebär att ungdomarna kan 

komma oanmälda när de vill prata eller när de behöver hjälp.  

 

För att kunna ingå i projektet ska ungdomarna uppbära ekonomiskt bistånd och vara inskrivna på 

Arbetsförmedlingen som helt eller delvis arbetslösa. Socialtjänsten ska verka för den utsattes 

inklusion genom stöd och hjälp samt genomföra detta utifrån respekt för den enskildes rätt till 

självbestämmande och integritet.68 I Hallströms undersökning upplever ungdomar 

försörjningsstödet som en problematisk försörjningskälla.69 Själv upplevde jag aldrig att 

informanterna såg det som ett problem, problemet för dem är att de vill ha mer pengar. Alla 

informanterna har alltså en positiv uppfattning om ekonomiskt bistånd och socialsekreterarna, 

speciellt dem som ingår i det projekt som jag valde att kalla lilla/här. Informanterna tycker att det 

är jättebra att de har flyttat till det lilla kontoret eftersom man alltid får tag i socialsekreterarna. 

Socialsekreterarna framstår som hjälpsamma och upplevs som nära vänner som alltid ställer upp, 

ibland mer än de borde:   

Sara: Det är kanon. Hon är en av de bästa personerna jag har träffat.  

Per: Det har alltid funkat bra för mig. Jag har aldrig upplevt några problem med dem. Det är 
många som bara klagar hela tiden på sina handläggare och bla bla bla. Men jag har alltid haft 
jätte bra kontakt med mina handläggare som tur är. Det är ingen som är sur eller otrevlig som 
alla andra säger. De är istället väldigt trevlig och förstående. 

Sara som har fått ett jobb känner inte att hon vill gå ifrån henne eftersom att de har så bra 

kontakt, och även om hon inte längre kommer att leva på ekonomiskt bistånd så kommer hon att 

gå till det lilla kontoret för att hälsa på. Alla informanter är nöjda med den hjälp det lilla kontoret 

erbjuder. De tycker att dem hjälper till mer än de måste och de behandlas som vilka människor 

som helst och inte som arbetslösa bidragstagare. Informanternas uppfattning om ekonomiskt 

bistånd och socialsekreterare är som vi ser väldigt positiv på det lilla kontoret. Det kan bero på att 

socialsekreterarna på det lilla kontoret bara tar hand om ungdomar, vilket gör så att de mer tid att 

ta sig an alla ungdomar som behöver deras hjälp. Det stora kontoret har inte i lika stor 

utsträckning, möjlighet att specificera sig på ungdomar eftersom de har hand om alla människor 

som ansöker om ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna tror att ungdomar hellre kommer till det 

lilla kontoret för att:  

                                                
68 Anna Angelin, Den dubbla vanmaktens logik, (Lund, 2009), s. 171 

69 Nils-Eric Hallström, Arbete eller bidrag, (1998, Linköping), s. 34 
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Socialsekreterare 1: På det ekonomiska biståndet är det stängt och låst. Här är det öppet. Vi har 
ju drop in här. Men det tar tid för dem att förstå varför vi kräver vissa saker, speciellt för 
ungdomarna.  

Även om det kan vara svårt för ungdomarna att förstå varför de måste bidra med vissa saker, 

som att lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd varje månad, så föredrar de det lilla 

kontoret framför det stora. Alla informanter har varit på det stora kontoret och det är en enorm 

skillnad mellan kontoren enligt dem:  

Anna: Jag tycker att det känns bättre att gå hit för att jag känner inte att jag är den som.. Jag har 
inte levt på det här länge och jag är inte den som vill leva på det heller, och jag vill inte visa mig 
ute och ‖här är jag och jag lever på socialbidrag. Jag kan typ skämmas ibland och kanske då när 
jag hade där borta kunde jag gå på kvällen och lägga i brevet. (Skratt) För jag kände att jag inte 
vill stå där och visa mig. Jag skäms. Jag skäms så jävla mycket och sen så säger hon att jag ska 
sitta på det lilla och då tänkte åhh tack.  

Anna skämdes för att gå till det stora kontoret och blev glad när hon hörde att det lilla kontoret 

skulle öppna. Ungdomarna kände sig stigmatiserade när de gick till det stora kontoret. Peter 

Olsén skriver att arbetslösa ungdomar anklagas för att vara lata och inte vilja arbeta vilket gör att 

arbetslösa ungdomar stigmatiseras.70 Detsamma verkar gälla för de unga som har försörjningsstöd 

som Anna. Att hon skäms kanske beror på att hon tror att människor som inte känner henne 

antar att hon vill leva på försörjningsstöd därför undviker Anna att visa sig på offentliga platser 

som till exempel på det stora socialkontoret där folk kommer att få veta att hon lever av dem. 

Uppfattningarna om det stora kontoret är detsamma som uppfattningarna var om AMS, det vill 

säga att de inte gör någonting och att informanterna ibland undrade varför de jobbade som 

handläggare. 

Amina: Det är mycket bättre här, om jag ringde in där borta och bad dem säga till min 
handläggare att jag hade ringt, så ringde hon upp en vecka senare. Men min handläggare nu 
ringer mig samma dag. Men handläggare där har varit väldigt bitchig medan hon på lilla 
kontoret  är hur snäll som helst. Det är skillnad faktiskt. 

Till det stora kontoret gick man bara för att lämna in sin ansökan och sen var det tack och hej 

enligt fyra av informanterna. På det lilla kontoret däremot är ungdomarna mer som kompisar 

med sina handläggare, informanterna tycker att handläggarna är mer välkomnande. Mia är den 

enda som inte har varit på det lilla kontoret men hon tycker att dem är hjälpsamma på det stora 

kontoret och förstår hennes situation. Hon har aldrig upplevt dem dömande som 

arbetsförmedlare kan vara utan de förstår vad man går igenom. Mia är den enda som har bra 

uppfattning om personalen på det stora kontoret, men det kanske beror på att hon inte har varit 

med om det som de andra har.  

Amina: De där borta har ju varit lite för fina för deras jobb.. Otrevliga attityder.. De kanske har 
haft en dålig dag.. 

Socialsekreterarna på det stora kontoret uppfattas av informanterna som sura och informanterna 

känner inte att de får den hjälp som de behöver. 

                                                
70 Peter Olsén, Arbetslöshetens socialpsykologi, Stockholm, 1985), s.53 
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Uppfattningar om arbetsförmedlingen/AMS 

För att få ekonomiskt bistånd så måste informanterna dels vara inskrivna på arbetsförmedlingen 

men också söka ett antal jobb varje månad. Enligt informanterna så söker de bara ett arbete själva 

och inte genom AMS. De flesta informanterna har en mer negativ bild gentemot AMS jämfört 

med socialtjänsten.  Det beror nog på att informanterna tycker att de får mycket bättre hjälp av 

socialtjänsten jämfört med AMS. Att de är positiva till ekonomiskt bistånd kan också vara för att 

de ger ungdomarna pengar, men utan AMS skulle det inte vara möjligt. Anders är den enda 

informanten som hade något positivt att säga om AMS. Han tyckte att det fungerar mycket bättre 

nu än förut, då jobbgarantin var sämre. Anna är lite tveksam om det är institutionen AMS som är 

dålig eller om det beror på vilken handläggare man har: 

Anna: Ibland så känns det som att de vill hjälpa till fast det finns ingen hjälp.. eller dem ska 
vara till så mycket fast dem hjälper inte till med någonting.. Jag tycker eller så har jag hamnat 
där med dåliga handläggare men neej jag tycker inte att dem är till stor hjälp. Jag tror att man 
kan fixa ett jobb utan dem.. det sägs så mycket, dem ska göra så mycket men det händer aldrig 
någonting.. å andra sidan nu har jag fått bättre hjälp, bättre handläggare så det kan jag inte säga 
någonting om men jag tycker att det är mycket snack.. Faktiskt..  

Handläggarna på arbetsförmedlingen vill kanske hjälpa ungdomarna men det finns ingen hjälp att 

ge säger Anna, hon anser att inte hjälper till med någonting.  Att det sägs mycket och att 

arbetsförmedlarna lovar mycket har även de andra informanterna upplevt: 

Sara: Arbetsförmedlingen är inte något positivt, tycker jag inte. Det har varit helt upp och ner 
vänt sen jag gick in där för första gången för många år sedan.. Det har aldrig varit något till 
rätta. Det bollas hit och dit. Kopplas hit och dit. Ingen vet någonting, det är förseningar, 
papper försvinner. Alltid är det någonting.  

Informanterna upplever att det alltid är något fel när de går till AMS, antingen är det information 

som försvinner, man får inte tag på sin handläggare eller så är det förseningar eller annat som gör 

att informanterna tappar förtroendet för institutionen. Aminas handläggare klagar på att hon inte 

hör av sig till honom, men när hon skickar mail eller ringer så svarar han inte. Vidare känner flera 

informanter att handläggarna på AMS inte vill jobba som handläggare. Enligt informanterna vill 

handläggarna alltid gå och fika eller besöka toaletten. Många gånger undrar informanterna varför 

vissa handläggare jobbar som arbetsförmedlare, för det gör ju ingenting enligt dem: 

Anna: Om en del kan man ju undra varför dem jobbar här? Dem gör ju ingenting.. Eller så är 
dem sura och otrevliga.. Och jag tycker absolut inte att man ska ha ett sådant jobb då.. För det 
är ju arbetslösa som behöver hjälp.  

Enligt tre av informanterna har handläggarna endast kommit med orden ‖sök jobb‖. Mia tror att 

de menar väl men hon upplever arbetsförmedlingen som en mellanhand till ekonomiskt bistånd, 

försäkringskassan och andra institutioner: 

Mia: De menar väl, väl, men AMS är mest som en mellanhand till det här med (...) Alltså att 
man måste bevisa till dem att man söker jobb bara för att få ut några pengar från någon.. Det 
blir någonting som alla fruktar.. något som alla känner hat emot.. det är bara jobbit att de finns 
ibland.. 
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För Mia känns inte AMS som en hjälpsam institution vars syfte är att hjälpa arbetslösa att hitta 

jobb utan de anses fungerar mer som ett kontor som man ska bevisa sig inför, för att kunna få 

pengar någonstans ifrån. Hon tror att det är därför många inte har en positiv bild av AMS, utan 

att dem istället blir något som man fruktar att gå till. Vidare tycker Mia att AMS borde aktivt 

stödja ungdomar i deras arbetssökande, hon förväntar sig inte att de ska ‖slänga det på henne‖, 

lite mer hjälp från dem skulle uppskattas tycker hon. Alla informanter har fått hjälp av AMS på 

ett eller annat sätt, dock har informanterna svårt att inse vad AMS:s hjälp har bidragit med. 

Anders tillexempel har fått en jobbcoach som hjälper honom till ett arbete. Amina har de skrivit 

in på en kurs som ska bättra hennes betyg, men det tycker Amina är värdelöst. Hon tycker att 

hon bara slösar sin tid där. Anna har fått en praktikplats och Per får ibland hem ett brev där AMS 

föreslår jobb som han ska söka. Ändå tycker inte informanterna att de får någon hjälp alls från 

AMS.  

Per: Jag skyller mig själv för det.. man kan aldrig skylla på någon annan egentligen.. om man vill 
ha ett arbete så är det upp till en själv.. det kan ju ingen annan skaffa fram åt en..   i grund och 
botten är det ens eget fel.. 

Alla ungdomar förutom Per, skyller sin situation på lärare, AMS eller föräldrar. Om deras lärare 

hade hjälp till mer redan i grundskolan så tror tre av informanterna att de aldrig skulle ha blivit 

arbetslösa. Att AMS inte heller hjälper dem att hitta ett arbete är också en bidragande faktor till 

att de fortfarande är arbetslösa enligt fyra av ungdomarna. 

Betydelsen av att ha ett arbete 

Ett arbete betyder allt ifrån sysselsättning, utveckling, trygghet till pengar och försörjning för 

informanterna.  Det viktigaste med ett arbete är pengar följt av sysselsättning, speciellt för Anders 

som har sin dotter hemma varannan vecka. Anders vill kunna hitta på roliga saker med sin dotter 

men pengarna hindrar honom från det. Även för de andra informanterna är pengar väldigt viktigt 

för att känna att man har gjort något bra för pengarna samtidigt som man har en sysselsättning 

vilket flera av dem saknar i sin vardag. För Anna handlar det mer om att utvecklas och träffa nya 

människor. När jag frågade informanterna vad ett arbete betyder för dem, svarade dem: 

Per: Säkerhet ungefär tänker jag. Man vet att man klarar sig ordentligt. Man behöver inte… 
Man slipper till exempel ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. 

Mia: Ja, pengar bara. Nejmen om det är något roligt så är det ju sysselsättning liksom och för 
att få en inkomst men annars så betyder det ju bara pengar för min del. 

Mia svarar som de andra informanterna har gjort det vill säga att det är pengarna som är viktigast. 

Att ha en sysselsättning är också viktigt för henne men i slutändan handlar det bara om pengar. 

Per tycker att det handlar mer om säkerhet, att kunna känna sig säker på att man alltid har mat för 

dagen och att man kan leva ett ‖normalt‖ liv, men det är också viktigt för att kunna komma ifrån 

arbetsförmedlingen och ekonomist bistånd. Alla val som ungdomarna gör handlar inte bara om 

vad de ska konsumera utan också om vem dem vill och ska vara, enligt Stojankovic.71 De vill inte 

                                                
71 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 9 
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vara arbetslösa, de vill kunna arbeta och köpa vad de vill. Pengar är som sagt den mest negativa 

effekten av att vara arbetslös.72 Sysselsättning är också viktigt för ungdomarna men det har inte 

lika stor betydelse som pengar har. 

 

Alla informanterna är inskriva på arbetsförmedlingen och söker jobb. De gör så gott de kan enligt 

dem själva. För dem flesta är det väldigt viktigt att börja arbeta. Vissa söker allt som finns medan 

andra är mer kräsna. De arbetslösas vardag är en dold värld och vissa människor tror att 

arbetslösa ungdomar inte vill arbeta och att dem är lata. Vidare skriver Stojankovic att ungdomar 

kan ha en orealistisk bild av arbetets möjligheter.73 Ungdomarna vill ha ut så mycket som möjligt 

av ett arbete, och allt ska stämma in med deras mål, annars är det inte värt att arbeta. 

Ungdomarna vill ha ett arbete där man trivs och där man får en bra lön, de vill inte ha vilket 

arbete som helst. Anna skulle till exempel inte kunna tänka sig att ta vilket jobb som helst, hon 

vill ha ett jobb där man tjänar bra och sliter mindre. Hon tycker inte att det är värt att jobba för 

en liten lön och är väldigt glad för att man får hjälp av ekonomist bistånd. Amina säger också att 

hon är kräsen när det kommer till att arbeta. Hon skulle inte kunna tänka sig att ta vilket jobb 

som helst, men jämfört med Anna så handlar det inte om lönen utan att man trivs med det som 

man arbetar med. Det är även utbildning som hindrar Anna att få ett arbete och hon tror att hon 

skulle ha ett arbete idag om hon gick klart skolan. Om man hade en utbildning tidigare så var 

man nästan säker på att man skulle få ett jobb efter skolan.74 Men så är det inte längre, att en 

utbildning automatiskt leder till ett arbete.75 Flera av informanterna tror att de skulle haft ett 

arbete om de hade en bättre utbildning, men två av mina informanter har slutbetyg men ändå 

inget arbete. Det kan bero på det sociala kapitalet eller att ungdomar undviker okvalificerade jobb 

som inte leder någonstans.76 De flesta av informanterna har någon gång arbetat som 

telefonförsäljare vilket de anser är ett okvalificerat jobb, därför skulle de aldrig mer kunna tänka 

sig att jobba med det, eftersom att de anser att sådana jobb inte leder någonstans. Mia tycker inte 

heller att det är värt att slita på ett jobb där hon inte trivs, hellre lever hon som hon gör nu 

istället. 

Mia: Så länge det handlar om pengar och slit och sånt där, att man inte trivs.. Så nej det kan jag 
klara mig utan. 

Att slita på ett jobb där man inte trivs är inte värt någonting även om man får pengar för det, 

enligt informaterna. Ett arbete uppfyller inte bara ekonomiska behov. Jahoda skriver att det 

viktigaste med ett arbete är att ha tidsstrukturer, sociala kontakter, regelbuden aktivitet, identitet 

och status.77 Pengarna är inte lika viktiga som att tillgodose alla dessa behov. Stojankovic skriver 

som tidigare sagt att ungdomar kan ha en orealistisk bild av arbetets möjligheter, ungdomarna har 

                                                
72 Ibid. s. 71 

73 Ibid. s. 7 

74 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 48 

75 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 215   

76 Ibid. s .37 

77 Marie Jahoda, Employment and unemployment, (Cambridge, 1982), s. 184-191 
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för stora krav på vad ett arbete ska innehålla vilket gör att de inte kommer igång.78 Ett arbete ska 

vara roligt, ha bra arbetstider och bra arbetskamrater enligt informanterna. Ungdomarna har sagt 

att de inte vill ha vilket jobb som helst, utan det ska som sagt vara ett jobb där man trivs och får 

bra betalt annars är det onödigt att börja arbeta, det är kanske detta som Stojankovic menar med 

för stora krav på ett arbete.  

För att hitta ett jobb så kollar informanterna på jobbannonser men även olika sajter på Internet. 

De skickar sitt CV till olika företag men de går även dit personligen. Ett arbete betyder mycket 

för informanterna, så mycket att vissa av informanterna är villiga att praktisera gratis, som till 

exempel Amina som har sökt praktik för att hon tror att de kan hjälpa henne att få ett arbete. 

Även Anna har en stor erfarenhet av praktik då hon har praktiserat i sex år och nu ska hon börja 

med det igen. Hon tycker inte att det är så roligt för hon vill ha ett jobb, men hellre praktiserar 

hon än går hemma och gör ingenting. Hon saknar tidsstrukturer och någonting att göra vilket 

Jahoda skriver är en av de viktigaste aspekterna med att ha ett arbete.79 

Att vara en arbetslös bidragstagare 

Anders tycker att de funkar att leva på ekonomiskt bistånd och vara arbetslös men det är inte det 

optimala för honom. Anna försöker att inte tänka så mycket på att hon är arbetslös: 

Anna: jag tycker att det är usch… Dåligt eller alltså.. Jag försöker att inte tänka på det så 
mycket.. Men det är klart att man tänker på det dagligen att man inte har ett jobb och att man 
lever på dem. Men jag vet inte.. Jag försöker att göra det bästa utav det hela. Det är klart att det 
är tråkigt.. det är väldigt tråkigt och ibland så kan man ha vissa dagar då man tänker vad dålig 
jag är.. varför hjälper inte jag till? Varför är jag inte som alla andra? Varför kan jag inte få ett 
jobb? Men det är ju som sagt inte enkelt.. 

Anna kan må dåligt av sin situation och känna att hon borde göra mer för att hitta ett jobb. Sara 

tycker att det var hopplöst att vara arbetslös eftersom hon hade varit det så länge, hon sökte 

många jobb men fick aldrig någonting fram tills den dagen då jag intervjuade henne: 

Sara: Så det blev som en chock när han ringde mig och sa ‖kan jag göra en intervju med dig‖? 
Och jag bara: Va? Säker? 

Sara fick en chock när de ringde och bad henne komma på en intervju. Att det tar lång tid innan 

ungdomar får ett arbete kan beror på att de inte är tillräckligt aktiva. Informanterna ägnade lite tid 

åt att söka ett arbete och var inte så motiverade. Nils-Eric Hallström skriver att de flesta 

ungdomarna ägnar relativt lite timmar per vecka åt att söka ett arbete vilket kanske gör att 

ungdomar fastnar i arbetslösheten.80 Stojankovic skriver också att det är upp till ungdomarna 

själva att sälja in sig själva och vara mer aktiva för att få ett jobb.81 

 

                                                
78 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 7 

79 Marie Jahoda, ‖Sociala och psykologiska effekter av arbetslösheten på 1930-talet‖, i Richard Edwards, Idéer om 

arbete, (Falun, 1992) s. 124 

80 Nils-Eric Hallström, Arbete eller bidrag, (1999, Linköping), s. 26 

81 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 39 
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Unga som är arbetslösa har en tendens att dra sig tillbaka från omvärlden.82 Peter Olsén skriver i 

boken Arbetslöshetens socialpsykologi (1985) att det finns fyra skäl till varför man gör detta: 

1. På grund av dålig ekonomi. Unga kan inte följa med på sina arbetade vänners aktiviteter, vilket 

bidrar till att man blir socialt isolerad och har väldigt få om några aktiviteter. 

2. Arbetslösa anklagas för att vara lata och inte vilja arbeta vilket gör att de arbetslösa 

stigmatiseras. 

3. Människor som arbetar ser ner på dem som är arbetslösa, för att de inte vet hur det är att vara i 

den situationen. 

4. Arbetslösa kan själva drabbas av skam om få psykologiska besvär. Eftersom andra betraktar 

den arbetslöse på ett visst sätt, kommer hon/han själv att betrakta sig på samma sätt.83  

Vi ska se hur detta stämmer in på informanterna i de följande avsnitten. 

Att göra ingenting 

Våra tidsupplevelser formas av offentliga institutioner.84 Redan innan vi kommer till det stadiet i 

livet där vi måste arbeta för att kunna försörja oss själva, strukturerar skolan och familjen redan 

som barn våra dagar. Det för att fylla dagen med planerad verksamhet och för att inplantera 

värdet av punktlighet.85 Nästan alla arbeten innebär ett bestämt tidsschema och när dessa ramar 

försvinner utgör dem en stor psykiskt belastning för de arbetslösa.86 Dagarna känns som 

evigheter när det inte finns någonting att göra enligt Jahoda och infromaterna. I Jahodas studie 

från 1930talet synliggjorde hon och hennes kollegor begreppet ‖nichstun‖ det vill säga: att göra 

ingenting. Trots att arbetslösa har mer tid än människor som arbetar, så använder de inte tiden till 

något meningsfullt enligt Hammarström.87 De arbetslösas engagemang i aktivitet, och sitt 

umgänge minskar när de blir utan ett arbete.88 Det blir svårt att få tiden att gå och när det inte 

finns någonting att göra. Vissa kan se mycket tid som något positivt men de arbetslösa ser det 

som ett problem. ‖Nichtstun‖ dominerar dagen för många ungdomar. Anders känner inte att han 

har en tidsstruktur för den vakna delen av livet. Han har inga bestämda saker som han ska göra 

varje dag, visserligen söker han jobb och väldigt sällan går han på möten på AMS, men det är allt. 

Informanterna klagar på att de inte har någonting att göra men när man tittar närmare på deras 

vardag så fylls de ändå med vissa aktiviteter. Sara tycker att hon jämt hittar på nya saker att göra 

men det är olika saker varje gång, så någon struktur tycker hon inte att hon har. Anna säger också 

att hon är en aktiv människa och alltid hittar på någonting att göra. Hon är ute och går mycket, 

                                                
82 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagquist, Ungdomsarbetslöshet, (Lund, 1996), s. 53 

83 Peter Olsen, Arbetslöshetens socialpsykologi, (Stockholm, 1995), s. 109 

84 Marie Jahoda, ‖Sociala och psykologiska effekter av arbetslösheten på 1930-talet‖, i Richard Edwards, Idéer om 

arbete, (Stockholm, 1992), s. 134 

85 Ibid. s. 135 

86 Ibid. s. 134 

87 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa, (Lund, 1996), s. 202 

88 Marie Jahoda, Die Arbeitlosen von Marienthal (Leipzig, 1933), s. 14 



 22 

åker iväg någonstans, fikar, är med vänner och familjen. Men samtidigt tycker Anna att det kan 

bli lite ensamt: 

Anna: Men man kan ju känna så ibland att gud vad ensamt det känns. När alla andra jobbar 
och alla andra har skola, vad gör jag? Ingeting. Man kan ju känna sig väldigt dålig på så sätt.  
Ne, men jag försöker att verkligen inte göra det. Jag är alltid den här lite energiska så nej. 

Även om Anna kan känna sig dåligt på grund av att hon är arbetslös så låser hon inte in sig i en 

bubbla och slutar träffa andra människor för det. Alla ungdomarna försöker hitta på något att 

göra så att det slipper sitta hemma och göra ingenting. Per till exempel försöker skapa rutiner 

genom att gå upp tidigt varje morgon så att han har hela dagen på sig att vara med vänner och gå 

ut och röra sig, men det händer inte mycket mer än så. Amina går liksom Per upp samma tid 

varje morgon, men hon tycker heller inte att hon har någon struktur i sitt liv fast hon går upp 

klockan åtta varje morgon för att gå på en kurs som varar i cirka 4 timmar varje vardag. Men efter 

det har hon ingenting att göra hela dagen. Hon tycker inte att kursen hjälper henne någonstans, 

hon slösar bara bort sin tid och hon går bara dit för att ha något att göra. Hon blir uttråkad och 

deprimerad av sin situation. Mia har småsysslor som hon gör varje dag som till exempel laga mat, 

diska, städa och träna. Hemmet kan vara som en tillflykt från verkligheten men tillslut känns det 

instängt.89 I sitt hem känner sig informanterna trygga, man kan vara för sig själv där och ingen 

behöver veta vad man gör men efter ett tag kan det kännas instängt och som att man bor i ett 

fängelse. Ungdomarna har ingenting att göra, därför är de hemma. Familjen kan göra så att det 

händer någonting i informanternas vardag och så att de slipper sitta hemma. När Anders har sin 

dotter hemma är han sysselsatt. Då går de ut och leker och hittar på saker tillsammans men när 

han inte har henne hemma så gör han inte så mycket. Som vi ser så påverkar det sociala kapitalet 

strukturerna i vardagen. När informanterna är med sin familj och sina vänner så hittar dem på 

mer att göra. Sara är ute och springer jätte mycket och umgås med familjen och pojkvännen: 

Sara: Nu har jag börjar springa jättemycket. Jag är ute och springer och solar, och umgås med 
familjen. Jag slänger och far överallt. 

På Sara låter det som att hon alltid har något att göra eftersom hon ‖springer och far överallt‖. 

Sociala nätverk ger många av informanterna socialt stöd.90 De skapar rutiner genom kontakter 

som att till exempel fika och umgås. Men tiden är ett problem för att man inte har något att fylla 

den med. Mia tror att man skulle uppskatta tiden mer om man inte hade så mycket fritid, men 

hon känner inte att hon måste ha ett jobb, att leva såhär är trots allt inte så farligt enligt henne. 

Fritid och arbete kompletterar varandra och kan inte ersättas med varandra.91 Men tiden som 

arbetslös blir inte fritid utan en jobbig tid för man kan inte skilja på fritid och annan tid, allt är 

detsamma för ungdomarna. Ett liv utan ett arbete blir enligt Jahoda tråkigt och rastlöst, man har 
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ingenting viktigt att fylla sin tid med.92 Jahodas resonemang stämmer bra in på informanterna. 

För informanterna är livet som arbetslösa bidragstagare tråkigt och deprimerande för att de har 

för mycket fritid och inte kan fylla sin tid med aktiviteter. Per har ett mål men sitter hemma och 

gör ingenting för att nå det, för att han har tappat motivationen.  

 

Det första som händer när man blir arbetslös enligt Jahoda är att man blir rädd och bekymrad, 

vilket leder till anpassning till den nya situationen och försök att hitta ett arbete.93 När 

ungdomarna upptäcker att det inte var/är så lätt att hitta ett nytt arbete försvagas hoppet och de 

känner sig hopplösa. Ungdomarna tycker att man kämpar och kämpar med att det inte händer 

någonting, man går inte framåt för det och det gör så att de mår dåligt och blir trött på sin 

situation. Per tycker liksom de andra att man inte kommer någonvart med att leva såhär, han 

sitter hemma och söker jobb samtidigt som han får bidrag: 

Per: Man måste ha en sysselsättning någon gång.. så det är därför jag ska börja plugga sen.. Jag 
är 24 bast och har aldrig haft ett fast arbete eller gått ut gymnasiet.. och efter ett tag känner 
man att borde jag inte ha kunnat åstadkommit mer.. Det är det jobbigaste problemet..  

Det är jobbigt att känna att man inte ha åstadkommit mer fast man gick ut skolan för flera år 

sedan, enligt infromaterna. Ungdomarna tror som sagt att det beror på att de aldrig fick sina 

slutbetyg, så därför funderar flera av dem på att börja studera igen. 

Hälsa och skam 

På 1930-talet ledde dåligt ekonomi till ohälsa eftersom fattigdomen var ett direkt hälsohot på 

grund av bostäder, mat och kläder. Att dålig ekonomi även i dagens Sverige kan ha en avgörande 

betydelse för människors hälsa kan för vissa vara förvånande enligt Hammarström, eftersom det 

finns bättre ersättningsmöjligheter idag än på 1930-talet.94 Även om arbetslösa idag inte svälter på 

samma sätt som på 30-talet så påverkar arbetslösheten hälsan. Hammarström skriver att: 

‖kanhända är det svårare att vara arbetslös och fattig i dagens samhällen, där den ekonomiska 
standarden är hög, jämfört med under 30-talets lågkonjunktur då fattigdomen var mer utbredd 
i samhället‖95 

Fylls en vardag med aktiviteter påverkas hälsan inte så mycket även om personen är arbetslös 

men om man inte gör det så orsakar arbetslöshet ohälsa.96 Hammarström skriver att ungdomars 

ekonomi och humör försämras av att vara arbetslös.97 Vidare skriver han att ungdomarna får 

psykiska besvär så som rastlöshet, trötthet, sömnbesvär och blir deprimerade.98 När jag frågade 

ungdomarna om arbetslösheten påveras deras hälsa, svarade de: 
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Sara: Alltså hälsan.. det har ju varit mycket omkring också som man har, så det är inte bara 
arbetslösheten. Det tar ju lite på en att inte göra någonting om dagarna. Man blir ju sjukt trött.. 
man är trött konstant. Man tvingar sig själv att hitta på någonting. Och det kostar ju pengar.. 
(skratt) 

Mia: Aa i såna fall min hälsa när det gäller min sömn, eftersom man får inga riktiga rutiner, nu 
måste man gå och lägga sig och nu måste jag gå upp. Så på det sättet påvekras det ju men det är 
kanske inte är direkt hälsan men det är ju ändå välbefinnandet liksom. (..) Alltså jag går inte 
runt och känner att jag är deprimerad för att jag inte har något jobb men det är ju möjligt att 
man kanske blir deprimerad automatiskt eftersom man som sagt vissa dagar kanske det inte 
händer så mycket.. På det sättet kan det ju påverka men inte just tanken på att; nej jag har inget 
jobb..  

Det är inte arbetslösheten i sig som påverkar ungdomarnas hälsa utan att det inte har någonting 

att göra som jag nämnde i tidigare avsnitt. Mias avsaknad av rutiner påverkar hennes hälsa 

negativt när det kommer till sömnen, hon sover väldigt dåligt, och många kvällar stannar hon 

uppe till 4-5 på morgonen för att hon inte har något att gå upp för. Det kanske är detta som hon 

menar med att hon kanske kan bli deprimerad ibland, att det inte finns någonting att vakna för 

ibland. En informant var till och med manodepressiv med det ville han inte gå djupare in på. 

Amina tar också upp att hon blir deprimerad, med det tror jag att hon menar att hon mår dåligt 

av sin situation och inte att hon har en allvarlig depression:  

Amina: Jag blir deprimerad och lätt irriterad och stör mig på allt och då börjar vi tjafsa och så 
brukar pojkvännen skrika till mig ‖socbarn‖.. Men jag blir deprimerad av det. För det är ju det 
att man inte har någonting att göra.. Jag vill göra någonting, jobba...  

Att Amina känner sig deprimerad kan även beror även på hur andra ser på henne. Per tycker 

också att hans mentala hälsa kan vara bättre än den är, men har lärt sig att finna sig i sin situation: 

Per: Mental hälsa kunde ju har varit bättre. Jag har lärt mig att finna mig i det här men jag 
känner ändå självklart att jag inte vill ha det så.  

Intervjuare: Mår  du dåligt av det? 

Per: Mm ibland har jag faktiskt gjort det. Men jag tror att andra också gör det men att man i 
slutändan kommer fram till anledningen är ju att man är lat. För det ät typ det värsta som kan 
hända, att man känner sig för bekväm. Man vet att det funkar, jag klarar mig och jag nöjer mig 
så.. jag försöker att inte nöja mig.. Det är dit jag siktar..  

Ungdomarna blir deprimerade och lätt irriterade, deras sömn är dåligt och det klagar på att de 

inte har någonting att göra om dagarna. Ungdomarna mår inte fysiskt eller psykiskt bra. Jahoda 

skriver att människor kan få sociala och psykologiska effekter av att vara arbetslösa.99 De mår inte 

bra av att inte göra någonting om dagarna och det leder till att deras hälsa blir sämre. Inte nog 

med att deras hälsa blir sämre av att de är arbetslösa så stigmatiseras vissa av dem också. I 

Stojankovics studie skämdes hennes svenska informanter för att de levde på ekonomiskt 

bistånd.100 Ungdomarna som jag intervjuade säger att de kanske har skämts för det tidigare men 

inte nu längre: 
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Anders: Det finns säkert sådana som ser det som skamligt.. och ser oss som snyltare.. Men jag 
är ju tvungen.  

Anna: Ja, det tror jag, fast jag tror att det är mycket yngre som kanske känner att neej socialen.. 
Jag kände sådär. Jag hade vänner som visserligen har barn som var tvungna att söka.. Dem sa 
ju liksom att neej men jag vågar ju inte.. Men en del pratar öppet om det och säger men jag har 
socialbidrag, jag förstår inte det.. Jag skulle aldrig kunna göra det.  Det är ingenting som man 
skryter om att man lever på socialen. (…) Det är ingen fara för i dagens läge är det så många 
men jag kan tänka mig att det är många som skäms faktiskt. Många av mina vänner eller några 
skäms och vågar inte ens gå dit för att dem tycker att det är pinsamt. Men tack och lov.. Av att 
hon sitter där är det inte jobbigt. Men det hade varit jobbit om hon satt på det stora kontoret 
för då måste jag verkligen gå till soc.  

Sara: Jag tror att det är minimalt.. det är så vanligt.. jag säger att jag får lön.. och då undrar 
andra hur stor lön jag får? Och då säger jag att jag inte vill säga, jag skämtar till det lite,, De 
säger vi jobbar bra för att du ska få pengar..  Men vad ska man göra då gå på gatan? 

Informanterna säger att de inte skäms för att de får pengar från ekonomiskt bistånd men det 

skulle aldrig prata öppet om deras situation eller berättar för vissa vänner var pengarna egentligen 

kommer ifrån. Sara försöker skämta till sin situation för att vilseleda hennes vänner. Att däremot 

berätta att man går till AMS är inget som ungdomarna skäms för: 

Sara: Halva staden gör ju såhär. Då det är inget pinsamt att säga.. men tyvärr det är ju så. hmm 
alltså jag har ju inte alltid mått så bra för att man blir trött på att man kämpar och kämpar och 
sen händer det ingenting. Och arbetsförmedlingen är inte världens bästa heller direkt. Tycker 
inte jag själv. Det är jag inte ensam om men de är så sega och så bollas man dit och bollas dit. 
Och gör det. (PAUS) Inte som det ser ut idag med jobbläget. För jag är nog en av miljoner .. 
det är nog mer vanligt än att folk jobbar tror jag. (Skratt) 

Anders: Dem flesta unga har ju inga jobb. Dem jag känner är i samma situation som mig  

I citaten hänvisar Anders och Sara till hur vanligt det är med arbetslöshet hos unga i staden där de 

bor. De påstår att de flesta ungdomarna idag inte har ett arbete så därför känner de sig inte 

stigmatiserade. Enligt dem avviker de inte från andra ungdomar. Goffman menar att människor 

som avviker från andra kan stigmatiseras. 101 I och med att det finns många arbetslösa ungdomar 

idag där de flesta känner till varandras situationer är det inget skamligt med att vara arbetslös, 

anser informanterna. Att ungdomar inte skäms för sin situation, tror socialsekreterarna beror på: 

Socialsekreterare 1: en del kan göra det andra inte. Ungdomarna är nog dem som skäms minst 
för att det här har blivit ett sätt att få försörjning på under ganska lång tid. Men de flesta säger: 
Jag vill ha ett jobb. 

Socialsekreterarna som jag intervjuade tror att ungdomar skäms minst för sin arbetslöshet och för 

att de lever på ekonomiskt bistånd, eftersom det har blivit ett vanligt sätt att försörja sig på. 2008 

hade 667705 ungdomar mellan 18-24 år ekonomiskt bistånd, motsvarade siffror för 2009 var 

79060 ungdomar.102 Under det första kvartalet 2011 var 73000 i åldern 15-24 år arbetslösa.103 

Siffrorna ovan visar att det är många ungdomar som är arbetslösa och lever på ekonomiskt 

                                                
101 Erwin Goffman, Stigma, (Stockholm, 2001), s. 17  

102  Socialstyrelsen, Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (2009), 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand (2011-05-24) 

103 Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, (2011) 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K01/AM0401_2011K01_SM_AM11SM1102.pdf, (2011-05-24) 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K01/AM0401_2011K01_SM_AM11SM1102.pdf


 26 

bistånd. Även om många ungdomar är försörjningsberoende så framhåller fyra av informanterna 

att de ändå skäms för att de är arbetslösa:  

Anna: det klart att man känner att, men vad gör du? Hmm jag är arbetslös.. jag skäms att säga 
det.  

Mia: jag har nog aldrig känt det förr riktigt, men ju äldre man blir desto mer påverkad blir man 
av att man är arbetslös.. och man kan känna att det kanske inte är andra som ser ner på en men 
man själv känner att alla andra ser ner på en och så ser man ner lite på sig själv.. och eftersom 
arbetssituationen är lite såhär, många..(Paus) så är det säkert många som förstår.. så det är både 
och.. jag kan faktiskt känna mig lite nersedd..  

Med tiden påverkas ungdomarna mer av att de är arbetslösa. Ju äldre de blir desto mer skäms de 

för att vara arbetslösa, enligt informanterna. Peter Olsén skriver i boken Arbetslöshetens 

socialpsykologi (1985) att arbetslösa ungdomar kan få psykologiska besvär och drabbas av skam. 

Eftersom andra kan betrakta arbetslösa på ett visst sätt, kommer hon/han själv att betrakta sig på 

samma sätt efter ett tag. Mia menar att det är tvärtom att andra inte ser ner på henne lika mycket, 

utan att det bara är hon som ser ner på sig själv. Hon tycker att det är jobbigt att leva såhär och 

kan ser ner på sig själv för att hon inte har ett arbete. Hon kan känna att andra också ser ner på 

henne, men det som betyder mest för henne är hur hon själv upplever sin situation.  

Pengarna räcker inte till 

Som en arbetslös bidragstagare kan man inte unna sig lyxsaker eftersom bidraget endast ska räcka 

till livsnödvändigheterna och detta gör det svårt för ungdomarna eftersom de har socialiserats till 

ett konsumtionssamhälle.104 Ungdomarna har svårt att få försörjningsstödet att täcka alla 

levnadsomkostnader, och det finns en konflikt mellan vad socialtjänsten och informanterna 

tycker är en skälig levnadsnivå.105 Deras dåliga ekonomi gör så att de saknar pengar för att ta del 

av vissa aktiviteter vilket leder till ofrihet att kunna hitta på saker och ha sociala relationer.106 

Om man har pengar så kan man göra mer saker, hitta på mer enligt Sara. Alla informanter lever 

på ekonomiskt bistånd och känner sig begränsade, de kan inte köpa allt som de skulle vilja köpa. 

Per och Amina är mer realistiska och menar att man ska leva efter sin ekonomiska situation. Per 

menar att han förut slösade bort sina pengar på onödiga saker så som sprit men att han nu tänker 

mer på vad han lägger sina pengar på och att man bara ska köpa det man har råd med. 

Hammarström skriver att ungdomar får psykologisk stress för att de lever i ovisshet om pengarna 

kommer att räcka till, om de kommer att kunna betala alla räkningar, och om de kommer bli 

pengar över till annat.107 Amina går alltid och tänker på om pengarna kommer att räcka till eller 

inte. En månad gjorde dem inte det och då fick hon tusen kronor av sin pojkvän men det var 

första och sista gången hon tog emot pengarna för att han tog upp det hela tiden och kallade 
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henne för ett ‖socbarn‖. Amina tycker att det är jobbigt att planera inför varje månad om hur 

pengarna ska fördelas. När hon har betalat alla räkningar har hon inte mycket pengar kvar till mat 

och några möjligheter till annat finns inte. Amina tror att hon skulle få cirka 1500kr mer i 

månaden om hon jobbade jämfört med vad hon får nu. Amina tror inte att den summan betyder 

mycket för andra människor, men för henne skulle den summan göra en stor skillnad. Då skulle 

hon kunna göra mycket mer än vad hon kan göra nu med pengarna. För Mia har pengar en stor 

betydelse för att hon älskar att shoppa och hade en vana att kunna köpa vad hon ville innan hon 

blev arbetslös. 

Mia: jo för min del är det ju för att jag vill kunna köpa mycket grejer.  

Intervjuare: Kan du köpa vad du vill? 

Mia: Neej det kan jag inte… Jag skulle vilja… Jag vill ju ha mer och mer saker.. Prylar, men 
och andra saker. Jag skulle till exempel vilja gå och köpa min ansiktsrengöring, min lotion, en 
deo behöver jag nu liksom..  

Intervjuare: Kan du inte göra det? 

Mia: Jo visst men inte på samma sätt som om jag skulle ha ett arbete kanske.. och känna att jag 
kan lägga ut allt på en gång.. just ansiktsprodukter har ju en stor betydelse vad det är för 
märke.. och dem är ju oftast lite dyrare men om man inte har pengar så får man ju helt enkelt 
ta någonting annat.. 

Mia känner sig inte fri att göra vad hon vill, hon kan inte välja vart hon ska bo och vad hon ska 

köpa, det är det jobbigaste med att vara arbetslös och inte ha pengar som räcker till. När jag 

frågar Anna om hon tycker att hon klarar sig på det ekonomiska biståndet som hon får svarade 

hon: 

Anna: Neej. Det är väldigt lite och det är ingenting som man kan klara sig på. Jag säger tack 
och lov att de finns. Men nej det går inte.  

Anna känner inte att hon kan klara sig på det ekonomiska biståndet men är väldigt glad för att det 

finns hjälp för dem som behöver det. Tittar man närmare på hur mycket ungdomarna får från 

ekonomiskt bistånd så ser vi att: ungdomar som är 19-20 år har rätt till 2770kr i månaden som ska 

räcka till livsmedel, kläder, fritid, hygien, plus 890 kronor för hushållskostnader. Siffrorna för 

ungdomar som är ensamstående och över 21 år är 2830 kronor i månaden plus de 890 kronorna 

för hushållet.108 Pengarna ska alltså räcka för att man ska kunna klara sig själv och ha någon 

fritidsaktivitet i månaden.  Ekonomiskt kapital är således viktigt för att kunna klara sig själv och 

inte känna sig beroende av andra, men även för att kunna hitta på aktiviteter med vänner och 

kunna köpa vad man vill.109 Om det inte var för att Mia bodde hemma, tycker hon att hon aldrig 

hade klarat sig själv. Nu behöver hon bara tänka på sina småutgifter men om hon hade bott själv 

så hade det varit mycket mer ansvar vilket hon inte känner sig redo för än, kanske om hon hade 
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haft ett jobb. Pengarna som ungdomarna får från ekonomiskt bistånd ska räcka för att 

ungdomarna ska kunna klara sig själva. Ändå är Mia rädd för att flytta hemifrån. Sara däremot 

tycker att hon har klarat sig själv under många år, men inser sedan att hon inte hade kunnat göra 

det om det inte var för hjälpen av ekonomiskt bistånd. Det vet Anders och Per också om: 

Anders: Aa, det gör jag. Men... Jag är ju beroende av ekonomiskt bistånd, det är jag ju. Det 
finns inget annat sätt att få pengar.  Med deras hjälp klarar jag mig själv. Det går ju runt liksom. 

Per: Alltså klara mig själv det gör jag alltid på något sätt.. men det är klart att det är tyvärr deras 
pengar jag lever på så man är ju alltid bunden dit.. eftersom dem är skyddsnätet..   

Alla informanter kan klara sig själva tack varje hjälpen från ekonomiskt bistånd, vissa informanter 

är medvetna om det, andra inte. Amina tycker att det är viktigt att kunna klara sig själv, men 

känner inte att hon kan göra det. Hon klarar av att bo själv, på så sättet klarar hon sig själv, hon 

är inte beroende av någon annan säger hon. Dock inser hon ganska snabbt att hon inte hade 

klarat sig utan ekonomiskt bistånd. Anna däremot nämner inget om ekonomiskt bistånd utan 

tycker att hon kan klara sig själv. Hon tycker att hon alltid har gjort det och kan göra det.  Mia 

kan klara sig själv med viss hjälp från sin mor. Besväret utan ett arbete för henne är som sagt 

pengar. Problemet med att sysselsätta sig har hon däremot aldrig haft: 

Mia: neej, av någon anledning så har jag aldrig haft problem med sådant.. alltså jag hittar alltid.. 
det är kanske är därför jag inte.. jag är van.. eller från början var jag van att inte ha ett jobb och 
jag var även van vid att aa.. hur säger man.. dagdrivare.. (skratt) så jag antar att när jag väl 
jobbar så det är det ju skönt, men så fort man vänjer sig vid att inte ha ett jobb och inte gå upp 
7 på morgonen.. då är det jätte lätt att... neej.. jag känner inte att det är någonting jag behöver 
liksom.. men det beror ju på vad det är också..  

Mia ser inte bristen på sysselsättning som något problem. Hon har vant sig vid ett liv som 

arbetslös och klagar inte på sin situation, pengarna och inte sysselsättning i sig är det enda 

problemet med att vara arbetslös för henne. För de andra ungdomarna handlar det mer om 

sysselsättning och pengar. Det jobbigaste och svåraste med att var arbetslös är bristande 

ekonomin vilket är tråkigt enligt ungdomarna. Anna vill inte vara arbetslös, det är varken skönt 

eller roligt för henne eftersom att hon tycker om att arbeta. När Anna väl har jobbat så uppger 

hon att hon jobbat mycket och att hon gjort sitt bästa för att få vara kvar. Hon tycker om att 

känna att hon kan klara sig själv och samtidigt göra gott för andra. Människor vill arbeta även om 

det ibland inte är ekonomiskt nödvändigt eftersom ungdomarna ändå får pengar från ekonomiskt 

bistånd.110 Ungdomarna vill även arbeta för att kunna veta att pengarna kommer att räcka hela 

månaden. För Per och Amina är det jobbigt att vara arbetslös för att man aldrig kan känna sig 

säker, man vet aldrig vad som händer eller om pengarna kommer att räcka hela månaden:  

Amina: det är det att man inte vem om man klarar sig av resten av månaden. Om man kommer 
att ha pengar och så.. förra månaden till exempel så köpte jag mat och jag vet inte vad så hade 
jag jätte lite kvar. Och jag blev tvungen att snåla och dra ut på det. Så det är det osäkerheten 
kan man säga. 

                                                
110 Marie Jahoda, ‖Sociala och psykologiska effekter av arbetslösheten på 1930-talet‖, i Richard Edwards, Idéer om 

arbete, (Stockholm, 1992), s. 148 
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Per: Svårigheter.. det är väl.. jag vet inte vad som händer, men det är väl just pengar lite granna 
där också.. i övrigt så mår jag inte så jätte dåligt av det just nu förutom att jag såklart vill ha ett 
arbete istället. Men annars så… Det värsta med att gå på ekonomist bistånd är ju 
bekvämligheten. Man blir så förbannat lat. Jag tror att alla går igenom samma sak, man sitter 
där, söker ett jobb kanske någon gång i månaden och sedan så rullar pengarna in och då bara 
Yes, nu går vi ut! Det var ju början men efter ett tag så känner man att det här leder ju 
ingenstans.  

Även om man arbetar kan man inte känna sig säkert på att pengarna kommer att räcka hela 

månaden, det beror på vilken lön man får. Per vill ha ett arbete och tycker att det kan bli för 

bekväm med att leva på bidrag. Man gör ingenting men ändå får man pengar. Förr när pengarna 

kom så brukade Per festa för dem men nu säger han att han har mognat och tänker att han ska 

göra något vettigt för dem och spara inför framtiden. De flesta av ungdomarna känner att de blir 

bekväma av att leva såhär: 

Anna: Jag tror att man kan bli bekväm men aa jag får väl leva på det här.. Jag är inte den typen 
men det finns dem som gör det.. för att det är lättförtjänta pengar.. eller lättförtjänta pengar ska 
man väl inte säga men du får pengar varje månad utan att.. Fast oftast har du ju krav på dig att 
du måste söka dem här tio jobben och du måste gå till arbetsförmedlingen..  Och du måste ju 
göra vissa saker men en del lever på det bara för att få pengar någonstans ifrån.. jag tycker själv 
att det är fel.. jag tycker ändå att även fast man, eller dem hjälper en ska man göra något för 
det. Men visst är man sjuk så det ser ju dem. Men visst kan det bli bekvämt men jag är inte den 
typen..  

Ungdomarna vill gärna stå på egna ben men dem blir lätt bekväma att leva som de gör. De vill 

inte göra det utan det blir så med tiden, de tappar hoppet. Det svåraste med ett liv som 

försörjningstagare och arbetslös är pengar. Hammarström skriver att ekonomin är av central 

betydelse för ungdomars livsvillkor och att arbetslöshet och bidragsberoende medför försämrad 

ekonomi. 111 Den ekonomiska stressen ökar risken för ohälsa, och påverkar människors sociala 

relationer, levnadsvanor och aktivitetsnivå,112 som vi såg i det tidigare avsnittet.  

 

Det ekonomiska kapitalet kan mätas på olika sätt, Bourdieu brukar använda boende som 

indikatorer på det ekonomiska kapitalet.113 Frågan är om man kan se ett sådant mönster bland de 

arbetslösa bidragstaganden, där de ekonomiska skillnaderna inte är så stora. Att ha en egen 

lägenhet är viktigt för de flesta av informanterna, och alla förutom Mia har en egen lägenhet. För 

Anders har det en stor betydelse för att han har sin dotter varannan vecka, och det är viktigt att 

hon har ett riktigt hem att komma till. Anna tycker också det är viktigt speciellt om man har barn, 

vilket hon inte har än. Om man bor själv eller inte har i detta sammanhang inte mycket att göra 

med det ekonomiska kapitalet eftersom ekonomiskt bistånd betalar för ungdomarnas lägenheter. 

Om de inte levde i denna situation och hade haft ett bra ekonomiskt kapital kunde de välja vart 

de ville bo och hur stort, enligt informanterna. Visserligen kan de inte välja var de vill bo, 

                                                
111 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa, (Lund, 1996), s. 225 

112 Ibid. s. 221 

113 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 204 



 30 

eftersom de inte får överstiga en viss hyra. De som lever på försörjningsstöd har vissa normer att 

gå efter, det vill säga hur mycket de ska lägga ut på vad varje månad.114  

Vänner och familj 

Amina blir deprimerad av sin situation och känner sig ibland som en förlorare. Hon tycker inte 

att hon har gjort något bra i sitt liv utan slösat sin tid på att skola och inte sköta sig. Allt detta 

skyller Amina på sina problem som hon hade med familjen. Socialt kapital kan bestå av vänner, 

släkt, grannar eller familjen,115  som i Aminas fall. Dessa kontakter kan bidra till att ungdomarnas 

fritid inte känns så tråkig, eftersom att de kan hitta på saker med sina vänner eller familjen. De 

som inte har ett bra socialt kapital klarar sig inte lika bra: 

Amina: Men det är också för att jag hade problem hemma. så det var ju det och så nu har jag 
ingenting. Hade jag gått i skolan som man ska hade jag aldrig varit i denna situation för då hade 
jag pluggat vidare. För det är det jag egentligen vill göra. 

För att kunna ha sociala framgångar krävs det stöd från det sociala nätverket.116 Amina saknade 

detta stöd och hamnade i denna situation. Amina vill egentligen plugga vidare på universitet men 

måste först ordna sina betyg för att kunna söka vidare. För Amina är det inte så viktigt att ha en 

egen lägenhet, utan hon var tvungen att flytta hemifrån på grund av bråk i familjen. Hade hon 

haft bra kontakt med sin familj hade hon aldrig flyttat till en egen lägenhet, därför tror Amina att 

det är viktigt att ha bra sociala relationer. Broady skriver att det är viktigt att ha bra kontakt med 

sin familj för att de kan hjälpa en när man behöver det.117 Per vill istället slippa sin familj eller 

rättare sagt sin mammas tjat. Han tycker att det är skönt att ha sitt eget och skulle aldrig flytta 

hem igen för att det är skönt att åt enda sidan känna sig självständig, å andra sidan kommer inte 

mamma och knackar på dörren och tjatar om att man ska ta ut disk eller städa. Föräldrar tjat gör 

att många ungdomar vill flytta hemifrån.118 Det är skönt för Per att inte bli störd på det sättet. Mia 

som fortfarande bor hemma hos sin mamma skulle vilja ha en egen lägenhet, men bor 

fortfarande kvar för att det känns tryggt och bekvämt.  

Intervjuare: Vill du flytta till en egen lägenhet? 

Mia: Ja, just nu mer än någonsin.. det är mitt svar på allt, nej men det är inte jätte viktigt.. men 
eftersom jag är en sån som är väldigt egen så.. alltså jag vill ha mina saker som jag vill ha dem 
själv..så är det ju viktigt..  utan..  bara att jag är inte van vid att bo ensam. Och ha mitt eget så 
det är väl inte jätte viktigt heller..  

                                                
114 Socialstyrelsen, Riksnormen för försörjningsstöd 2011 – ändring i socialtjänstförordningen, (2001), 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18219/2010-12-28.pdf (2011-05-14) 

115 Inger Danilda, Ungdomar i arbetslivet, (Stockholm, 2006), s .23 

116 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1991), s. 128, 

 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-91-book.pdf (2011-05-19) 

117 Ibid. s. 128ff 

118 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 89 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18219/2010-12-28.pdf
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-91-book.pdf
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Ungdomar klarar av sin situation bättre om de har socialt stöd. 119 Mia klarar sig tack vare sitt 

sociala nätverk, men hon vill inte vara beroende av någon annan även om det ‖bara är mamma‖, 

hon vill kunna klara sig själv. 

 

Anders har inte bott i den här medelstora staden så länge och saknar sociala kontakter utanför 

familjen. Han har vänner i sin gamla stad men det är väldigt sällan som han träffar dem. Amina är 

uppväxt i samma stad den större delen av hennes liv men ändå känner hon att hon saknar 

kontakter som vänner och familj. Två av ungdomarna säger: 

Amina: Det är mer så att vänner finns där när dem behöver det. så det är såna typer av 
"vänner" som jag har.. men neej egentligen inte.. tjejkompisar. Till och från.. När jag inte vill gå 
ut och festa så backar dem.. De är inga riktiga vänner så..  

Mia: Andra.. aa mina nära, min mamma påverkas.. egentligen såå, det är här ju väldigt långsökt 
men det är klar att mina kompisar runt omkring som tjänar bra och har pengar, jag menar det 
är ju inte så kul för mig att säga nee jag kan tyvärr inte göra det för jag har inte pengar.. alltså 
på det sättet.. men det påverkar ju mest mig själv..men det är ju lite långsökt kanske.. men folk 
påverkas ju.. 

Arbetslöshet kan medföra att handlingsutrymmet blir begränsat jämfört med vänners och 

bekantas vilket gör att ungdomarna måste sänka sin standard.120 På grund av Aminas situation så 

kan hon inte slösa sina pengar på fester och annat och då känner hon att hennes ‖falska vänner‖ 

inte vill vara med henne. Ungdomarna har inte råd att impulsköpa, gå på bio, krogar eller 

överhuvudtaget hitta på vissa saker med sina vänner vilket gör att vissa vänner drar sig undan.121 

Att arbetslösa ofta tappar kontakten med andra människor utanför kärnfamiljen och att de saknar 

gemensamma upplevelser med dessa människor är ett vanligt problem enligt Jahoda.122 Det har 

vissa av ungdomarna upplevt men fyra av informanterna har däremot mycket vänner som de 

umgås med och även pojk/flickvänner som de träffar ofta.  

Sara har alltid sökt jobb själv och upplever att hon aldrig har fått hjälp med att hitta ett arbete 

genom kontakter: 

Sara: Nee jag tror inte det. Inte så, alla drar ju ner på folk hela tiden.. det är ingen som säger 
men du kan ta det här eller det där jobbet. Jag kan inte stå och svetsa jag är ingen svetsare så 
det går ju inte.. 

Per tycker att kontakter är det lättaste sättet att få ett jobb igenom, en gång tipsade hans vän 

honom om ett jobb, men i övrigt så har han inte så mycket kontakter där han skulle kunna få ett 

jobb. Per jobbade där men slutade för att han inte trivdes. Mia har fått alla sina tidigare arbeten 

genom kontakter, men var tvungen att sluta på grund av flytt och varsling. Men också med tiden 

tycker Mia att hon har förlorat mycket kontakter kanske för att hon inte träffar så mycket nya 

människor, hon säger:  

                                                
119 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa, (Lund, 1996), s. 222 

120 Ibid. s. 221 

121 Verica Stojankovic, Att leva sitt liv som arbetslös, (Lund, 1998), s. 81 

122 Marie Jahoda, Employment and unemployment, (Cambridge, 1982), s. 184-191 
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Mia: Jag har haft jätte mycket kontakter... Med tiden bara sådär, slumpvis.. Men det är inte 
sådär nu att jag känner någon som kan hjälpa mig med ett jobb.. Jag har ju inte kontakter att 
välja bland, så att jag kan välja jobb så längre.. Men kontakter betyder mycket, i alla fall från 
min erfarenhet. 

Anders känner att han förlorade sina kontakter när han flyttade till den medelstora staden, han 

har ju familjen men menar att om han hade bott kvar i sin gamla stad så skulle han haft ett jobb. 

Sociala framgångar förutsätter att det finns stöd från vänner och släkt som kan hjälpta till vid 

behov.123 Annas mamma har väldigt mycket kontakter men inte inom det som Anna vill jobba 

med, och det är ju inte meningen att hennes mamma ska söka arbete åt henne, tycker Anna. Men 

både Anna och hennes mamma kollar runt väldigt mycket på internet, även om de söker personal 

eller ej. Amina hade också bra kontakter innan hon slutade prata med sin familj, då slutade alla 

andra också att prata med henne. Hon tror att: 

Amina: Om jag hade haft bra kontakter så hade jag haft tre jobb nu.. 

Informanterna är medvetna om att kontakter är ett av de enklaste och viktigaste sätten att få ett 

arbete. Anders tror att hans brist på kontakter bidrar till att han fortfarande är arbetslös, om han 

hade haft bra kontakter skulle han aldrig ha hamnat i denna situation.  

Ungdomar vill inte ha ett arbete till vilket pris som helst, som att till exempel behöva flytta eller 

lämna familjen och vänner.124 Det är inte värt att flytta för ett jobb enligt ungdomarna så därför 

har dem vägrat. Ungdomarna vill ha ett arbete men inte till vilket pris som helt, familjen är alltid 

på första plats, sen kommer ett jobb. Broady skriver att begreppet socialt kapital med 

nödvändighet hämtar näring ur vardagstänkandets föreställningar om vänskapsrelationernas eller 

familjebandens betydelse.125 Anders säger först att han kan ta vilket jobb som helst men när jag 

frågar om han skulle flytta för ett jobb så är det inte längre relevant att ta vilket jobb som helst på 

grund av familjen. Tre av informanterna skulle aldrig kunna tänka sig att flytta. Anders vill vara 

nära sin dotter eftersom mamman bor i samma stad, familjen är viktigare än ett jobb för honom. 

Mia är också kritiskt till att flytta på grund av ett jobb, för att: 

Mia: Eftersom att jag har allting här.. Jag har ingen som helst om jag flyttar.. Inget mer där att 
göra än att jobba.. man jobbar ju för att leva, och hur ska jag leva utan allt..utan familjen.. 

Mia har svårt att föreställa sig ett liv bortom familjen och sina vänner, därför skulle hon aldrig 

kunna tänka sig att flytta till en annan stad för ett arbete. 64,8% var villiga att flytta för ett arbete i 

Hallströms undersökning medan ingen av ungdomarna som jag intervjuade var villig att flytta för 

ett arbete.126 Inget jobb är värt att offra sin familj för enligt informanterna i Stojakovics bok.127 

Samma uppfattning delade informanterna som jag intervjuade.  

                                                
123 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1991), s. 128ff, 
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Det sociala kapitalet varierade mellan informanterna, de hade olika tillgångar i form av 

personkontakter.128 Genom att ha mer socialt kapital skapas fler möjligheter till jobb och annat 

vilket vissa informanter saknade helt eller delvis. Visserligen hade flera av de vänner som de 

brukade umgås med, men inte vänner som kunde hjälpa dem att hitta ett arbete. 

Sammanfattande diskussion 

Mitt syfte med denna studie var att se vad ett arbete kan tillföra ungdomarna och hur viktigt det 

är för ungdomarna att ha ett jobb, men även att se hur arbetslösheten påverkar dem och deras 

situation. De flesta av de arbetslösa ungdomarna i min studie saknade helt eller delvis 

tidsstrukturer och sysselsättning. De har få sociala kontakter med människor utanför familjen och 

få, om några regelbundna aktiviteter, vilket Jahodas teori om sociala och psykologiska effekter av 

arbetslösheten visade. 129 Dessa latenta funktioner av ett arbete tas för givet, men ungdomarna 

blev mer medvetna om sin situation när de började prata om den. Att inte ha någonting att göra 

om dagarna var jobbigt för de unga arbetslösa i min studie. Dagarna känns som evigheter för 

dem när det inte finns någonting att göra. De arbetslösas engagemang i aktiviteter, och sitt 

umgänge minskade när de blev utan ett arbete. ‖Nichtstun‖ dominerade dagen för många 

ungdomar som vi såg i analysen. De som hade mer aktiviteter mådde lite bättre än de som inte 

hade några alls. 

 

Några av ungdomarna skämdes för sin situation och kände sig stigmatiserade på grund av deras 

arbetslöshet och bidragsberoende, andra skämdes inte för att de ansåg att många ungdomar lever 

som de gör, och att de förstår varandras situationer. Vissa av ungdomarna hade en tendens att dra 

sig tillbaka från andra och använde hemmet som en tillflykt från verkligheten. Arbetslösheten 

påverkade dem psykoligiskt på grund av ekonomin, men även för att de många gånger inte kunde 

följa med på sina vänners aktiviteter. Två av informanterna anklagades även för at vara lata vilket 

gjorde så att de kände sig mer stigmatiserade, för de ville ju ha ett jobb. Olsén tar upp att det är 

vanligt att arbetslösa anklagas och stigmatiserat på detta sätt.130  

 

Arbetslösheten och bidragsberoendet gör så att informanternas hälsa och ekonomi försämrades, 

aktiviteterna minskade och påverkade deras sociala relationer och levnadsvanor. De arbetslösa 

ungdomarna hade sömnproblem och var deprimerade, de mådde helt enkelt inte bra av att leva 

såhär. Men det mest negativa med att vara en arbetslös bidragstagare är inte hälsan eller 

sysselsättningen utan ekonomin. Ungdomarna var inte nöjda med sitt ekonomiska kapital, de 

tyckte inte att pengarna som de får från ekonomiskt bistånd räcker långt. Alla informanterna 

önskade att de hade mer pengar för att kunna unna sig mer och får att kunna hitta på mer. 
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Ungdomarna var alltid rädda om pengarna skulle räcka månaden ut och för att inte hitta på saker 

med sina vänner. Det ekonomiska kapitalet minskade det sociala kapitalet, deras dåliga ekonomi 

gjorde så att de saknade pengar för att ta del av vissa aktiviteter vilket leder till ofrihet att kunna 

hitta på saker vilket gjorde så att sociala relationerna för vissa ungdomar minskade på grund av 

ekonomin. Bourdieu använde boende som en indikator på det ekonomiska kapitalet.131 Man kan 

säga att alla ungdomarna förutom en som inte hade en egen lägenhet hade ett bra ekonomiskt 

kapital när de kom till boende, även om det inte var något drömboende, så var det ändå deras 

eget.  

 

Ungdomarna hade inte många faktiska och potentiella resurserna som till exempel medlemskap i 

en grupp eller institutionaliserade nätverk.132 Däremot hade flera av dem vänner och familj som 

stod dem nära och hjälpte till när ungdomarna behövde det, som till exempel Mia som efter flera 

år av arbetslöshet har fått bo kvar hemma hos sin mamma. För att kunna ha sociala framgångar 

krävs detta stöd från det sociala nätverket vilket två av informanterna saknade på grund av dålig 

kontakt med familjen. De andra var ute, fikade, träffade vänner och familj, så med hjälp av det 

sociala kaptalet klarade sig några rätt så bra. Det sociala kapitalet varierade som vi ser mellan 

informanterna eftersom de hade olika tillgångar i form av personkontakter och alla var medvetna 

om att ett brett socialt närverk hade skapat fler möjligheter till ett arbete. Några av ungdomarna 

har tidigare fått hjälp med att hitta ett arbete genom sociala kontakter men med året har dessa 

kontakter försvunnit. Det kan bero på att de intervjuade ungdomarna fastnade i denna situation 

medans deras vänner gick vidare. Flera ungdomar trodde att de skulle ha haft ett arbete om de 

hade haft bra betyg från gymnasiet, men Bourdieu menar att en utbildning inte är någon garanti i 

livet, utan socialt kapital.133 Det sociala kapitalet gjorde även så att ungdomarna inte var villiga att 

flytta för ett arbete, för att inget jobb var värt att offra sina vänner och familj för. Det var viktigt 

för de arbetslösa ungdomarna att hitta ett jobb, men inte till vilket pris som helst. Flera av dem 

ville som sagt inte flytta eller ta okvalificerade jobb som inte ledde någonstans. 

 

Slutligen var mitt syfte att se vilka uppfattningar ungdomarna har om AMS och socialtjästen. Alla 

ungdomarna tyckte att de hade en bra kontakt med sina handläggare på ekonomiskt bistånd 

speciellt dem som ingick i ett projekt med det lilla kontoret. Informanterna upplevde att 

socialsekreterarna hjälpte till mer än de behövde och behandlade dem med respekt och som 

‖vanliga människor‖ vilket uppskattades av ungdomarna. Uppfattningarna om AMS var däremot 

inte lika bra. Ungdomarna klagade på att de inte hjälpte dem på något sätt och att de ‖bollades hit 

och dit‖, om kom aldrig någonstans. Att ungdomarna fortfarande är arbetslösa är 

arbetsförmedlingens fel enligt många av dem. Ungdomarna ställer för stora krav på AMS som de 

                                                
131 Mikael Börjesson, Det naturliga valet, (Uppsala, 2002), s. 79, 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-11.pdf (2011-05-24) 

132 Pierre Bourdieu, ―The forms of capital‖ I John Richarson, Handbook of Theory and Research for the sociology of education, 

(Westport, 1986), s .248 

133 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, (Stockholm, 1990), s. 215 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-11.pdf
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tycker ska hitta ett arbete åt dem. Det är upp till ungdomarna själva att söka aktivt för att hitta ett 

jobb. Nils-Eric Hallström skrev att ungdomar ägnar lite timmar per vecka åt att söka ett arbete, 

det är kanske därför som de fortfarande är arbetslösa. Ungdomarna måste sälja in sig själva för att 

få ett arbete som Stankovic skriver. Jag tror att AMS jobb är att tipsa ungdomar om hur de ska 

göra och hjälpa dem med deras CV, men att hitta ett jobb ska dem nog göra själva.  
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