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     Abstract 

The purpose of the study has been to investigate youths experiences of being unemployed and 

having a job. To answer the purpose of the study, two questions have been asked; how young people 

are affected by having and missing a job and the importance of work for youths after being 

unemployed. In order to complete the study, we have used a qualitative research interview, through 

semi-structured life-world interviews. To the study, nine life-world interviews have been conducted 

to gain an increased understanding of the informants' experiences of having and missing a job. To 

the study, theoretical concepts have been used and those who have been treated are identifying, 

stigma, pride and shame, inclusion, exclusion and alienation. These theoretical concepts have been 

used to interpret the stories and experiences of the informants. In order to analyze the collected 

material we have been using deductive and inductive coding. Based on the coding, we have come 

up with five different themes, where two of themes represent youths experiences as unemployed 

and reads as follows: Limited and to be different. Themes that represent experiences of having a job 

are as follows: Pride, independence and economy. 

  

The result shows that youths are affected by unemployment in the form of youths having an 

unstructured everyday life, limited economy, poor self-image and experiencing the feeling of 

stigma. The result shows that youths are positively affected by having a job in the form of increased 

self-confidence, pride and improved economics that give greater opportunities to participate in 

various social activities with friends such as coffee, dinner or bowl etc. In addition, the result shows 

that job have a decisive role for youths to take an adult position and thus also adopt a new identity. 
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     Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka ungdomars erfarenhet och upplevelser av att vara 

arbetslösa respektive att ha ett arbete. För att besvara syftet med studien har två frågeställningar 

ställts; hur ungdomarna påverkas av att ha samt sakna ett arbete och vilken betydelse arbete har för 

ungdomarna efter att ha varit arbetslösa. För att genomföra studien har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsintervju, detta genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Till studien har nio 

livsvärldsintervjuer genomförts för att få en ökad förståelse av informanternas upplevelser och 

erfarenheter av att ha samt sakna ett arbete. Till studien har teoretiska begrepp används och de som 

har behandlats är identitetsskapande, stigma, stolthet och skam, inkludering, exkludering och 

alienation. Dessa teoretiska begrepp har tillämpats för att tolka informanternas berättelser och 

erfarenheter. För att analysera det insamlade materialet har vi använts oss av deduktiv och induktiv 

kodning. Utifrån kodningen har vi kommit fram till fem olika teman, där två av teman representerar 

ungdomars upplevelser och erfarenheter som arbetslösa och lyder på följande sätt; begränsad och 

vara annorlunda. Teman som representerar upplevelser och erfarenheter av att ha ett arbete lyder på 

följande sätt; stolthet, självständighet och ekonomi. 

  

I resultatet framkommer det att ungdomarna påverkas av arbetslösheten i form av att ungdomarna 

får en ostrukturerad vardag, begränsad ekonomi, dålig självbild och upplevt känslan av stigma. Det 

framkommer i resultatet att ungdomarna påverkas positivt genom att inneha ett arbete i form av 

ökad självförtroende, stolthet samt förbättrad ekonomi som ger större möjlighet till att delta på olika 

sociala aktiviteter med vänner såsom fika, äta middag eller bowla etc. Dessutom redovisar resultatet 

att arbetet har en avgörande roll för ungdomarna att inta en vuxen position och därmed också inta 

en ny identitet. 

  

Nyckelord: Arbete, arbetslös, ungdomar, betydelse, påverkan, identitet, skam, stolthet  



1. Inledning 
  

1.1 Bakgrund och problembild 
Arbete tar en stor plats i människors liv i form av att vi spenderar mycket tid med att arbeta. Att ha 

ett arbete kan tillföra mening i individens liv och det kan ske genom att individen inte bara arbetar 

utan också är med i ett socialt sammanhang. Hansen och Orban (2002) menar att arbete får 

individer att känna att de gör något vettigt, men även för att människor genom inkomsten av arbete 

kan forma det livet de vill ha och som de eftersträvar. Med andra ord kan arbete vara ett sätt att 

skapa trygghet och stabilitet i livet. Arbete kan också vara det motsatta, det vill säga att det kan 

skapa problem och konflikter exempelvis att individen slits ut både psykiskt och fysiskt. 

Arbetslöshet kan också medföra problem i form av att individen kan bli ekonomiskt begränsad men 

också för att man kan bli utesluten från sin sociala gemenskap (Hansen & Orban, 2002). 

  

I Sverige råder idag hög arbetslöshet och fenomenet är ett omdiskuterad samt ett aktuellt ämne. 

SCB (2017) redovisar i sin statistik att år 2016 hade Sverige i genomsnitt 6,9 procent arbetslösa för 

individer i åldern 15-74. Arbetslösheten har minskat med 0,5 procentenheter om man jämför med 

året innan (SCB, 2017). Trots att arbetslösheten har förminskats är den fortfarande hög och en av de 

målgrupper som har drabbats hårdast av fenomenet är ungdomar. Precis som arbetslösheten är även 

ungdomsarbetslösheten ett omdebatterat ämne som idag diskuteras (Saco, 2013). Statistiken visar 

att ungdomsarbetslösheten bland ungdomar i åldern 15-24 år har minskat med 1,4 procentenheter 

jämfört med år 2015. Ungdomsarbetslösheten utgör därmed 18,9 procent bland ungdomarna i åldern 

15-24 år (SCB, 2017). Trots att det är en minskning jämfört med föregående år är 

ungdomsarbetslösheten relativt högt och ett växande problem. 

  

Berglund och Schedin (2009) belyser även ämnet och menar att ungdomsarbetslösheten alltid har 

varit högre jämfört med den övriga arbetskraften. Några faktorer som författarna belyser är 

förändringar i yrken, högre krav på kvalifikationer som tillsammans med institutionella regleringar 

skyddar de redan anställda, försvårar för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarknaden (Berglund 

& Schedin, 2009). Eftersom att det försvåras för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden kan 

det leda till en rad olika konsekvenser. 

Olofsson och Lundahl (2013) menar att konsekvensen av arbetslöshet bland ungdomar kan leda till 

utanförskap och sociala risker. Andra författare belyser samma problematik och menar att ungdomar 
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som befinner sig i en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenlivet riskerar att hamna utanför 

samhället. Ungdomarna försöker forma sina identiteter, värderingar och delaktighet i samhället när 

dem kommer upp i åldern. Dock finns det risk att dessa kan påverkas i form av att ungdomar 

hamnar i utanförskap till följd av arbetslösheten (Rantakeisu et al. 1996). 

  

Denna studie kommer att behandla ungdomars erfarenheter och upplevelser av att ha respektive 

sakna ett arbete. I och med att det råder hög ungdomsarbetslöshet i Sverige blir detta ett 

sociologiskt problem som är intressant att behandla. Detta innebär mer konkret att 

ungdomsarbetslösheten inte enbart är ett personligt bekymmer utan snarare är det också ett 

samhällsproblem (Rantakeisu et al. 1996). Eftersom att det är ett samhällsproblem utgör det även ett 

sociologiskt problem, det vill säga hur ungdomarna påverkas av att sakna ett arbete och vilka 

konsekvenser det får för ungdomarna i samhället. Ämnesområdet är intressant att uppmärksamma 

och undersöka eftersom att vi får ta del av ungdomarnas perspektiv och berättelser och utifrån detta 

kan vi bilda oss en uppfattning om hur det är som ungdom att vara arbetslöshet respektive inneha ett 

arbete. 

                    

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av att 

ha respektive sakna ett arbete. Frågeställningar som har formulerats för att besvara syftet är 

följande: 

- Hur påverkas ungdomarna av att ha respektive sakna ett arbete? 

- Vilken betydelse har arbete för ungdomarna efter att ha varit arbetslösa? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de begrepp som kommer att vara centrala i studien för att 

klargöra vad de innebär. De begrepp som kommer att definieras är arbete och ungdomar för att 

tydliggöra för läsaren vad vi menar med ungdomar och arbete. 

1.3.1 Arbete 
En forskare som har definierat begreppet arbete är Furåker och menar att det är ett svårt definierat 

begrepp. Furåkers definition av arbete är en tolkning av Karl Marx definition av arbete, som menar 

att arbete är samverkan mellan naturen och människan. Detta innebär att människan använder sin 

�6



kapacitet som den har tilldelats, det vill säga hand, hjärna, armar och ben för att kunna omvandla 

naturmaterial till användbar form (Marx refererad i Furåker, 1991). Furåkers definition av begreppet 

arbete är inspirerad av Marx men definierar begreppet lite annorlunda och menar att arbete är en 

process där människor utifrån sin arbetskraft och olika verktyg omvandlar arbetsföremål till en 

slutfärdig produkt (Furåker, 1991). Furåker (1991) visar sin förklaring av begreppet arbete med 

följande modell; arbete = arbetskraft + arbetsföremål → produkt (resultat).  

Karlsson (2002) beskriver att arbete anses vara lönearbete och menar att definition har en fördel 

eftersom att vi kan utifrån det definiera vilken verksamhet som är arbete eller inte. Vidare beskriver 

Karlsson att lönearbetet sker inom ramen för den sociala relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren och utifrån det kan det betraktas vad som är eller inte arbete. Därför är det en fördel 

att anse arbete som en social relation än enbart specifika aktiviteter (Karlsson, 2002). Karlsson 

(2002) menar att vi kan lära oss att det existerar olika typer av arbetsformer än enbart lönearbete, 

det finns således olika typer av sociala relationer att ta fasta på än mellan den anställde och 

arbetsgivaren när begreppet arbete ska definieras. För det första är arbete viktigt för individens liv 

och därför är det viktigt att betrakta arbete som en social relation och att vara medveten om att det 

finns flera former av arbete än lönearbete och att arbete finns i det som kan benämnas som 

nödvändighetens sfär, enligt Karlsson (Karlsson, 2002). Karlsson (2002) menar att termen 

lönearbete har flera fördelar att definiera arbete, det vill säga att den begränsar en typ av arbetsform 

som är mellan den anställde och arbetsgivaren. Inom ramen för den sociala relationen existerar alla 

aktiviteter oberoende av vilka de är och det räknas som arbete om det görs som lönearbete. Det vill 

säga när individen städar, snickra, byter blöjor, gräver diken etc. räknas som arbete om det 

genomförs inom ramen för den sociala relationen mellan arbetare och arbetsgivare. 

“Därmed blir mitt begreppsliga förslag att ”arbete” kan definieras som de verksamheter som 

försiggår inom ramen för de interna sociala relationer-arbetsformer- som organiserar 

nödvändighetens sfär i ett samhälle.’’ (Karlsson refererad i Hansen & Orban 2002 s.52) 

  

Enligt Karlsson är denna definition av arbete bra men att det finns andra arbetsformer än lönearbete 

och att verksamheterna bör också benämnas som arbete utifrån samma princip (Karlsson, 2002). 

1.3.2 Ungdomar 
Hansson och Holmbergs (2002) undersökning handlar om ungdomars möjlighet till makt och 

inflytande i politiken. I deras undersökning beskriver författarna att ungdomsbegreppet är ett svårt 
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definierat begrepp. Ungdomsbegreppet kan skilja sig eftersom att man definierar begreppet olika 

beroende på vilket forskningsområde som definierar begreppet. Om man tar psykologin som 

exempel talas det om adolescens, som handlar om individens psykiska utveckling från att vara barn 

till att bli vuxen. Ungdomsbegreppet avgränsas från åldern 11 år till 20-25 år (Hansson & 

Holmberg, 2002).  

  

Författarna beskriver att definitionen av begreppet ungdom har framförallt med vart man befinner 

sig att göra, det vill säga att det definieras olika beroende på vilken plats man befinner sig i. När det 

handlar om Sverige räknas individ som barn tills individen har fyllt 18 år och därmed blir individen 

myndig (Hansson & Holmberg, 2002). Att beskriva ungdomar är svårt att definiera på grund av att 

begreppet inte har en fast definition. I Hansson och Holmbergs (2002) undersökning gör de en 

avgränsning av ungdomsbegreppet och definierar ungdomar i åldern 15-25 år. Även 

nationalencyklopedin (2017) ger en definition som liknar Hansson och Holmbergs (2002) definition 

av ungdomar. Nationalencyklopedin (2017) definierar begreppet ungdomar från 15-30 år, detta är 

det vanligaste sättet att betrakta ungdomar. Hansson och Holmbergs samt nationalencyklopedins 

definition av begreppet ungdom ringar in den målgrupp som vi är intresserade av att undersöka. 

Med det menas att vi i vår undersökning har avgränsat oss till ungdomar mellan 19-25 år med 

erfarenheter och upplevelser av arbetslöshet och arbete. 

1.4 Disposition 
Studien inleds med att redogöra för studiens tidigare forskning där tre olika avhandlingar kommer 

att behandlas för att sätta ämnet i ett vetenskaplig sammanhang. Därefter presenteras studiens 

teoretiska ansats som är identitetsskapande, stigma, stolthet, skam, inkludering, exkludering och 

alienation. När de teoretiska begreppen har behandlats kommer metodkapitlet att presenteras. I 

metodkapitlet behandlas metodval, urval och avgränsningar och hur genomförandet av 

forskningsintervjun har gått till. I metodkapitlet kommer även de etiska riktlinjerna, validitet, 

reliabilitet, trovärdighet och generaliserbarhet att behandlas och hur vi förhåller oss till dessa. När 

redogörelsen av metodkapitlet har genomförts kommer den insamlade materialet att presenteras 

samtidigt som det analyseras. Det som utgör studiens material är nio intervjuer som kommer att 

redogöras och behandlas i resultat och analyskapitlet. Efter redogörelsen i resultat och 

analyskapitlet sker studiens nästa och sista fas som är slutsatser och diskussioner för att diskutera 

huruvida syftet med studien har besvarats. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning för att sätta ämnet i ett vetenskapligt 

sammanhang. Dessutom kommer vi att redogöra för hur vår studie kommer att kopplas till tidigare 

forskning samt på vilket sätt vår studie bidrar till den vetenskapliga forskningen. 

  

En forskare som har studerat arbetets betydelse i människors liv är Birgitta Eriksson. Eriksson 

(1998) har i sin avhandling undersökt hur inställningen till arbete ser ut bland individer och om 

inställningen skiljer sig mellan olika gruppkategorier, såsom kvinnor, män, yngre och äldre. I sin 

studie har Eriksson undersökt individernas syn på arbete, på individens egen arbetsorganisation, och 

slutligen hur individerna värdesätter det egna arbetet (Eriksson, 1998). Eftersom att vi i vår studie är 

intresserade av ungdomars erfarenheter och upplevelser av att ha respektive sakna ett arbete, är det 

den första frågeställningen i Erikssons avhandling relevant att belysa. När det handlar om 

individernas inställning till arbete kommer Eriksson fram till att arbete har stor betydelse för 

individerna. En informant menar att det är viktig att arbeta för att inte bli alltför slapp, en annan 

påstår att om inte individen arbetar kommer individen inte heller att utvecklas och en tredje 

informant menar att förutom lönen frambringar arbete sociala nätverk utanför familjen (Eriksson, 

1998). Erikssons andra frågeställning i avhandlingen handlar om inställningen till arbete skiljer sig 

åt mellan olika gruppkategorier. Eriksson kommer i sin studie fram till att inställningen varierar 

(Eriksson, 1998). I och med att det är ungdomar som vår studie främst fokuserar på är det just deras 

inställning som är relevant att belysa. Eriksson (1998) beskriver att ungdomarna har till skillnad 

från de äldre en mer instrumentell inställning till arbete, det vill säga att de enbart arbetar för att 

tjäna pengar. Ungdomar värdesätter inte arbete i lika hög utsträckning som de äldre och det är 

utanför arbetet som är viktigare för ungdomarna än själva arbetet (Eriksson, 1998). 

  

En annan forskare som har studerat samma ämnesområde i sin avhandling är Gunnar Gillberg. 

Gillberg har undersökt hur ungdomar ser på arbete och vilken roll arbete har på ungdomarnas liv 

och drömmar (Gillberg, 2010). Gillberg (2010) beskriver dessutom att avhandlingen syftar till att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom ungdomarnas strävan efter ett bra liv och ett bra arbete. 

Författaren har till sin avhandling fokuserat på ungdomar som befinner sig i olika områden på 

arbetsmarknaden och utbildningen. Det är ungdomar från entreprenörsutbildning som har möjlighet 

till att utveckla sina idéer och företag och ungdomar som arbetar på en monteringsfabrik i 

bilindustrin (Gillberg, 2010). Gillberg (2010) beskriver att det är unga vuxna som lämnat tonåren i 

åldern 21-29 år och påbörjat sina vuxna liv. Författaren beskriver i avhandlingen att ett antal 
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frågeställningar kommer att behandlas och det som är intressant att lyfta i den här studien är; 

‘’vilken roll spelar arbetet i föreställningarna om självförverkligande?’’ (Gillberg, 2010 s.29). Med 

självförverkligande menas i det här fallet vad ungdomar gör för att förverkliga sina drömmar 

(Gillberg, 2010). Resultatet som Gillberg kommer fram till angående vilken roll arbete har för 

ungdomarna för att verkliga sina drömmar varierar. Några av informanterna ser stora möjligheter 

med arbete och andra ser inte alls några möjligheter med arbete för att förverkliga sina drömmar 

(Gillberg, 2010). Denna frågeställning som Gillberg har undersökt i sin avhandling är intressant för 

vår studie eftersom att vi är intresserade av att undersöka ungdomars erfarenheter och upplever av 

att vara arbetslös respektive att inneha ett arbete. Genom att ta med tidigare forskning får vi med 

olika infallsvinklar som är intressanta att belysa. 

En tredje forskare som har studerat fenomenet ur ett annorlunda perspektiv, är Nyman. Nyman har i 

sin avhandling undersökt ungdomars attityd till arbete. Nymans avhandling handlar om 

svenskspråkiga ungdomar i Vasa om hur de värdesätter arbete och vad arbete innebär för de 

(Nyman, 2014). Trots att Nyman inte studerar hur svenska ungdomar ser på arbete är forskningen 

intressant att belysa för att ta del av hur ungdomar från andra länder anser om arbete. Vårt motiv 

bakom Nymans tidigare forskning bygger på att vi har lyft fram två avhandlingar som behandlar 

svenskars inställning till arbete och därmed har vi också velat ta med en internationell studie, i det 

här fallet en studie från Finland. Nyman (2014) har i sin avhandling undersökt ungdomars attityd 

till arbete, vad just arbete innebär för dem och vad som motiverar ungdomarna till att arbeta. Till sin 

forskning har Nyman utformat tre frågeställningar, hur ungdomar uppfattar begreppet arbete, deras 

attityd till arbete och slutligen hur ungdomarna ser på begreppet arbetsidentitet (Nyman, 2014). I 

och med att det är ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av att ha ett arbete respektive 

arbetslöshet vi undersöker i vår studie är det relevant att belysa Nymans första frågeställning. I 

resultatet angående om ungdomarnas attityd till arbete kommer Nyman fram till tre kategorier. Den 

första är att ungdomarna arbetar på grund av ekonomiska skäl, det vill säga att kunna försörja sig 

själv (Nyman, 2014). Den andra kategorin är sysselsättning, det vill säga att ungdomarna anser att 

arbeta är betydelsefull för att ha något att göra och därmed känna sig delaktig i samhället. Den 

tredje kategorin är självförverkligande, det vill säga kunna påverka sin framtid och karriär (Nyman, 

2014). 

Ovan har tre olika avhandlingar redogjorts för att sätta ämnesområdet i ett vetenskapligt 

sammanhang. De olika avhandlingarna har studerat individers inställning till arbete och vilken 
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betydelse den har för individen. Eriksson (1998) har studerat vilken roll arbete spelar i individernas 

liv. Resultatet som Eriksson har kommit fram till är att arbete har betydelse för undersökningens 

informanter i form av att arbete kan leda till utökad social nätverk och arbete kan även leda till att 

individerna utvecklas som människor. Dessutom kommer Eriksson fram till att ungdomar till 

skillnad från de äldre enbart arbetar för ekonomisk utdelning. Gillberg (2010) däremot har studerat 

arbetets betydelse för ungdomar för huruvida arbete kan förverkliga ungdomarnas drömmar. Det 

som forskaren kommer fram till i sin avhandling är att en del av ungdomarna ser stora möjligheter 

med arbete för att kunna förverkliga sina drömmar medan andra inte ser några möjligheter med 

arbete för att kunna förverkliga sina drömmar (Gillberg 2010). Nyman (2014) kommer i sin 

undersökning fram till tre olika kategorier gällande ungdomars attityd till arbete. De tre 

kategorierna är ekonomiska skäl, sysselsättning och självförverkligande. Avhandlingarna har 

studerat arbetets betydelse för individer ur olika infallsvinklar, det vill säga vilken betydelse arbete 

har och om arbetet spelar någon roll för individens självförverkligande. I avhandlingarna talar 

deltagarna om att arbetet har en ekonomisk betydelse, att de skapar sociala nätverk, att de utvecklas 

som individer, att arbetet håller de sysselsatt samt att arbete har betydelse för individernas 

självförverkligande. Dessa avhandlingar är intressanta att belysa för vår undersökning dels för att de 

behandlar ämnesområdet ur ett annorlunda synvinkel och dels för att det intressant att belysa om 

arbete enbart har en ekonomisk betydelse för ungdomar. Det som vår undersökning kommer att 

bidra till är att vi kommer att studera fenomenet ur ett annorlunda perspektiv. Det vill säga bidra till 

en ökad förståelse för ungdomars upplevelser och erfarenheter av arbete och arbetslöshet. Vår 

undersökning kommer därmed inte enbart fokusera på ungdomars erfarenhet och upplevelser av 

arbete utan även av arbetslöshet som också är intressant att undersöka. Genom att studera 

ungdomarnas tid som arbetslösa kan vi ta reda på vilken betydelse arbetet har för ungdomarna efter 

att ha varit arbetslösa. Det vill säga om arbetet enbart har en ekonomisk betydelse för ungdomarna 

eller om arbetet har betydelse för ungdomarna på annat sätt. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för studiens teoretiska ansats för att senare kunna ha ett 

analysverktyg att kunna tolka materialet. 

3.1 Teorianknytning  
Studiens teoretiska ansats är identitetsskapande eftersom att ungdomarna befinner sig i en 

övergångsfas från att vara ungdomar till att bli vuxna blir identitetsbegreppet ett relevant verktyg att 

använda. Det vill säga att identitetsbegreppet kan bidra med förståelse för vilken roll samt betydelse 

arbete har för ungdomarnas identitetsskapande. Med anledning av detta utgör identitet det 

huvudsakliga teoretiska ansatsen i vår studie. De övriga teoretiska begreppen stigma, stolthet, skam, 

inkludering, exkludering och alienation är underbegrepp till identitet. Stigmatisering har vi valt som 

teoretisk begrepp eftersom att vi är intresserade av att undersöka hur ungdomarna upplever att 

omgivningen ser på dem. I och med att ungdomarna saknar ett arbete är det intressant att undersöka 

om de har upplevt och känt sig stigmatiserade av sin omgivning. Ett annat teoretiskt begrepp som 

också är intressant till vår studie är stolthet och skam. Begreppen har valts eftersom att det bidrar till 

att förstå ungdomarnas bild av sig själv till följd av arbete och arbetslöshet. Stolthet och skam 

hänger samman med identitet eftersom att arbete och arbetslöshet utgör en del av ungdomarnas 

identitet kan ha betydelse för ungdomarnas självbild. Inkludering och exkludering kan också 

kopplas till identitet eftersom att ungdomarna kan till följd av arbete och arbetslös bli inkluderade 

eller exkluderade av sin omgivning eller samhället. Slutligen har vi valt alienation som teoretisk 

begrepp för att undersöka betydelsen av arbete för ungdomarna. Även alienation utgör en 

identitetsfråga, det vill säga om ungdomarna identifierar sig med sitt arbete eller om de enbart 

arbetar av ekonomiska skäl. Det som har redogjorts ovan är motivet bakom valet av våra teoretiska 

begrepp och hur de förhåller sig till varandra. 

3.2 Identitetsskapande 
En teoretiker som definierar begreppet identitet är Jenkins och menar att identitet är en förmåga 

som vi människor har. Identitet får vi genom språket, det vill säga att genom språket kan vi skapa 

oss förståelse för vilka vi är, vad som är vad och vem som är vem. Det är utifrån språket som 

människans sociala identitet skapas, det är med andra ord genom interaktionsprocessen mellan 

människor i det sociala livet som identiteter skapas. Identitet är ingenting som man föds med eller 

som människan får, utan att det snarare är något som konstrueras av människan (Jenkins, 2008 

refererad i Giddens, 2014). Människan har inte en fast och bestämd identitet, människans identitet 
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är något som är pågående och föränderlig (Johansson & Lalander, 2013). Giddens skriver i sin bok 

att det finns tre olika varianter av identitetsskapande och de är individuella, kollektiva/sociala och 

den förkroppsligade. Den individuella identiteten handlar om att individen är unik och skiljer sig 

från andra människor. Den kollektiva/sociala handlar om att människan identifierar sina likheter 

med andra grupper, exempelvis som arbetarklassen, fotbollsspelare, sociologi o.s.v. för att vi som 

individer har gemensamma intressen, erfarenheter och syften. När det handlar om den 

förkroppsligade varianten tar Giddens upp ett exempel om könsidentitet. Könsidentitet kan vara 

socialt skapad med det menas att vi skapar kön och den förkroppsligade handlar om vilka vi är med 

det menas man eller kvinna (Giddens, 2014). 

  

Hammaren och Johansson (2009) menar för att kunna hitta sin identitet måste individen testa sig 

fram med olika roller och på så sätt kunna hitta sin egen identitet. Hammaren och Johansson (2009) 

skriver att individen vill uppnå det så kallad ‘’Uppnådd identitet’’. Med det menas att individen 

utvecklar en förmåga som leder till att individen tänker abstrakt. Detta resulterar i att individen kan 

uppnå en vuxen position, det vill säga att individen skaffar sig familj, arbete och att man eventuellt 

försörjer sin familj (Hammaren & Johansson, 2009). Hammaren och Johansson belyser vidare att 

om individen inte uppnår den så kallade “identiteten” anses man vara en avvikare, eftersom att man 

inte uppfyller de kraven som samhället ställer på individen för att inträda vuxenlivet. De 

samhällskraven kan exempelvis vara relationer, arbete, familj och det sociala livet (Hammaren & 

Johansson, 2009). 

  

En annan forskare som har studerat identitet redogör för hur individen skapar en ny identitet. Den 

första aspekten handlar om att individen ifrågasätter sin identitet under den aktuella situationen. 

Denna aspekt kallas för begynnande tvivel, som innebär att individen ifrågasätter sin identitet, 

exempelvis kan det vara att individen har tröttnat på sin roll i arbete. Det vill säga att individen har 

tröttnat på sin sysselsättning och vill syssla med annat som finns i livet. Den andra aspekten är den 

sökande fasen, som innebär att individen söker efter nya roller och identiteter eftersom att man har 

ifrågasatt rollen och identiteten som individen tidigare har haft. Den tredje fasen kallas för 

vändpunkt och beslut, här handlar det om att individen har tänkt igenom och diskuterat med sig 

själv och sin omgivning. Individen tar sedan beslutet att man inte längre, vill vara kvar i den 

tidigare rollen och beslutar sig för en ny roll och identitet. Fjärde och sista fasen som görs kallas för 

mitt nygamla jag, och detta handlar om att individen har tagit beslutet att träda ut ur den gamla 

�13



identitet och trätt in i den nya rollen. Detta sker i genom interaktionen med nya människorna som 

befinner sig i samma roll (Ebaugh 1988 refererad i Johansson & Lalander, 2013). 

  

3.2.1 Stigma 
Erving Goffman (2014) beskriver att i varje samhälle existerar normer och regler om vad som anses 

vara normal eller avvikande. Samhället kategoriserar individer efter dessa normer och regler. 

Vanligtvis brukar människor analysera en individ som dyker upp i ens närvaro om vem den nya 

personen är. Utifrån människornas tankar om den nya personen fastställs individen vissa egenskaper 

för att på så sätt kunna kategorisera hans sociala identitet (Goffman, 2014). Goffman beskriver att 

utifrån människors intryck av den nya individen skapas normativa förväntningar av personen. 

Goffman beskriver att människornas krav på den nya individen inte blir uppenbar förrän individen 

följer de normativa förväntningarna eller inte (Goffman, 2014). När individen kommer in i den nya 

miljön kan han inneha vissa egenskaper som skiljer honom från människor vilket kan resultera i att 

individen placeras i en kategori som mindre önskvärd egenskap. När individen placeras i en 

kategori som är mindre önskvärd minskas han i människornas medvetande som en vanlig och 

normal människa till en utstött människa. Genom att stämpla individen på detta sätt innebär att 

personen blir stigmatiserad (Goffman, 2014). 

  

Goffman delar in stigma in i tre kategorier, den första kategorin är kroppsliga missbildningar 

exempelvis individer som har funktionshinder. Den andra kategorin handlar om den personliga 

karaktären, det vill säga homosexualitet, arbetslöshet, missbruk och så vidare. Den tredje och sista 

kategorin är stambetingade stigman och det handlar om religion, ras och nation. Dessa stigman 

överförs från generation till generation och individerna som tillhör dessa grupper drabbas av 

stigman (Angelöw et.al, 2015). Det som är gemensamt för de tre olika kategorierna är att en individ 

har en egenskap som lätt uppmärksammas och som försvårar för individen att bli accepterad av 

samhället (Angelöw et.al, 2015). Stigma är med andra ord ett nedvärderat drag eller kännetecken 

hos en person eller grupp. Stigman kommer från relationen mellan den som är stigmatiserad och 

den som nedvärderar. I följd av detta blir individen eller gruppen inte accepterat av samhället. Med 

andra ord kan man beskriva stigma något som en individ eller en grupp innehar, som skiljer sig från 

det som är accepterat i samhället. Individen har således en egenskap som får omgivningen att vända 

honom ryggen eftersom att han avviker från omgivningens förväntningar (Goffman, 2014). Till 

följd av detta kan den stigmatiserade individen börja känna skam och få en negativ bild av sig själv 

på grund av att individen känner att han inte lever upp till förväntningar som förväntas av sin 
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omgivning. Individen tolkar stigmatiseringen som en konsekvens av hans egenskap (Goffman, 

2014). Stigma grundar sig oftast på stereotyper och saknar grund. Stigmat kan vara något som är för 

evigt, det vill säga att en individ eller grupp aldrig riktigt accepterat i samhället (Goffman refererad 

i Giddens, 2014). 

  

3.2.2 Stolthet och skam 
En forskare som har studerat skamkänslor är Charles Horton Cooley som är känd för sin tes om 

spegeljaget, som innefattar skam och stolthet. Cooley beskriver att spegeljaget innebär att man 

föreställer sig bilden av sig själv utifrån hur andra ser på en (Cooley 1902/1983 refererad i 

Johansson & Lalander, 2013). Skam och stolthet handlar om självkänslan som uppstår hos en 

individ när individen ser sig själv ur en annan individs perspektiv. Om individen upplever att den 

andra ser ner på hen väcks skam men om individen upplever att den andra ser positiv på hen väcks 

stolthet (Cooley 1902/1922 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Cooley definierar spegeljaget i 

tre olika steg, den första är föreställningen om hur vi uppfattas av andra, den andra är 

framställningen om hur andra bedömer oss och den tredje handlar om självkänslan, det vill säga 

stolthet och skam (Cooley 1902/1922 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Föreställningen om hur 

andra ser på oss är viktig eftersom att individen alltid är bekymrad över vad alla andra anser och 

tycker om individen. Individen ser hela tiden på sig själv med andras ögon och detta är ett naturlig 

beteende. Individen försöker därför alltid göra sitt yttersta för att visa sin bästa sida, för att 

individen inte ska uppleva eller känna skam (Goffman 1967 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). 

Om en individ påstår att den inte bryr sig om vad andra tycker om hen lurar personen sig själv, det 

är bara en illusion. Om en individ misslyckas i något och plötsligt känner att hens omgivning ändrar 

attityd gentemot personen istället för den vänlighet som individen är van vid kommer personen att 

uppleva en känsla av att vara hjälplös, fördriven och utstött (Cooley 1902/1922 refererad i Dahlgren 

& Starrin, 2004). 

Skam är ett samlingsnamn för emotioner och känslor som framkommer när man har en negativ bild 

eller framställning av sig själv. Oftast definieras begreppet skam som något förnedrande eller 

nedvärderande för en individ. Scheff definierar begreppet skam som något brett. Ett exempel som 

Scheff belyser är den vardagliga skammen, som kan vara kortvarigt och mindre intensiv och är 

öppet, medan en annan typ av skam kan vara en långvarig och kan vara mycket kraftfull (Scheff 

1990/2003 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Enligt Scheff tar skam sitt uttryck i individens 

tankar och oftast blir skammen uppenbar genom låg självkänsla, blyghet, dåligt samvete etc. (Scheff 
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& Starrin, 2002 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Det andra begreppet som  Scheff definierar  

är stolthet och menar att det finns flera olika typer av stolthet. En typ som Scheff belyser är falsk 

stolthet, och det betyder att en individ målar upp en falsk bild och överdriver sin kapacitet och det 

är ett försvar mot skam. En annan typ är sann stolthet och för Scheff handlar det om den känslan 

som individen får när hen har strävat och uppnått det mål individen har satt upp (Scheff & Starrin, 

2002 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). 

  

3.2.3 Inkludering och exkludering 
Inklusion och exklusion är två centrala begrepp som handlar om individens tillhörighet och icke 

tillhörighet i sociala system, en individ kan antingen vara inkluderad alternativt exkluderad (Jönhill, 

2012). Jönhill (2012) menar att inklusion och exklusion är flerdimensionell. Inklusion och 

exklusion kan tillämpas som verktyg till att beskriva förhållanden om tillhörighet, alternativt icke-

tillhörighet i olika delar i samhället. Begreppen används oftast till att förklara om man är i ett 

“utanförskap” eller om man är i ett “innanförskap” (Jönhill, 2012). Jönhill (2012) menar att 

inklusion och exklusion kan användas till att analysera olika fall av sociala problem, exempelvis 

effekter av att vara arbetslös, hemlös, diskriminerad. Inklusion och exklusion är en ständigt 

pågående process. Det vill säga att man som individ antingen är exkluderad eller inkluderad 

beroende på situationen. Som individ intar man olika roller och funktioner i samhället. Som individ 

ingår man oftast i en familj och man innehar oftast också ett arbete och tillhör en arbetsorganisation. 

Individerna ingår även också i olika system som exempelvis kompiskretsar, medlem i kyrka, 

föreningar, politisk parti etc. (Jönhill, 2012). Jönhill (2012) menar vidare på att dessa olika system 

som har nämnts ovan inte är knutna till varandra. Individerna har oftast förväntningar att vara 

innanför, det vill säga inkluderad i de sociala systemen. Som individ vill man ingå i de olika sociala 

systemen eftersom att vi inte vill hamna utanför de sociala systemen, med andra ord bli exkluderade 

från exempelvis arbetsorganisationer. Inkludering och exkludering är en process som hela tiden är 

pågående, ett exempel på detta är att om man arbetar och har en fullständig kompetens kan 

individen med tiden riskera att förlora en del av sin kompetens. Detta eftersom att saker runt 

omkring oss alltid är föränderlig exempelvis teknik (Jönhill, 2012). Med andra ord kan man vara 

inkluderad idag och vara exkluderad om fem år, på grund av den ständigt föränderliga processen 

mellan inkludering och exkludering. Processer som vi människor gör kan leda oss mot inkludering 

alternativt mot exkludering (Jönhill, 2012). För att undvika att bli exkluderad i sitt arbete och 

fortfarande vara inkludering kan man vidareutbilda sig för att processen ska fortsätta mot att man 
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som individ ska vara inkluderad och inte bli exkluderad. Detta gäller inte bara arbete utan att även 

kan gälla inom familj, medlemskap i olika föreningar och så vidare (Jönhill, 2012). 

3.2.4 Alienation 
Alienation är ett begrepp som utvecklats av Marx som menar att alienation beskriver den sociala 

effekten som produktionsprocessen har i det kapitalistiska samhället. Alienation innebär att 

individen inte känner igen sig för sitt arbete, det vill säga att individen blir främmande för sitt 

arbete. Individen känner inte sin natur, inte igen sig själv och inte heller känner igen sig för sina 

medmänniskor (Marx 1844/1978b refererad i Gottzen & Lögdlund, 2014). 

  

Marx tar upp olika aspekter av alienation och en aspekt av alienation handlar om att arbetaren inte 

äger produkten som utförs. Arbetaren säljer sitt arbete och belönas för sin insats, men produkten av 

arbetet övergår till en annan part. Detta innebär att arbetaren blir alienerad från sitt eget (Gottzen & 

Lögdlund, 2014). Ett exempel som redovisas i boken handlar om när en individ arbetar i ett 

lågavlönat land och producerar plasthöljen till tv-apparater, det som arbetaren producerar är ämnad 

till den västerländska marknaden och arbetaren kommer förmodligen inte ha råd med att köpa varan 

som arbetaren producerar. Det är inte heller sannolikt att arbetaren kommer se den färdiga varan. 

Marx menar att alienation skapas när en individ bygger in sitt arbete i en produkt som individen inte 

äger och inte heller tillägnar sig (Marx 1844/1978b refererad i Gottzen & Lögdlund, 2014). 

  

En annan aspekt av alienation är självsanering, som innebär att produktionen som arbetaren utför 

leder till att arbetaren blir främmande för sig själv. Individen arbetar för att den är tvungen till att 

arbeta, eftersom att man är beroende av ekonomiska skäl. Individen känner varken glädje eller 

lycka, trots det hårda och slitsamma arbetet som individen lägger ner tid på. Arbetaren är tvungen 

att arbeta för att kunna ha råd och tillfredsställa livet utanför arbetet och detta innebär också att 

individen kan bli sig själv och vara fri utanför sitt arbete. Individen blir främmande för sig själv 

eftersom att arbetet som man utför inte styrs av individen och därmed blir det främmande (Gottzen 

& Lögdlund, 2014). 
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4. Metod 
  

4.1 Val av metod 
I detta avsnitt kommer vi utförligt redogöra för valet av den kvalitativa metoden och varför den är 

mer lämplig för vår studie än den kvantitativa metoden. 

  

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att kvalitativa metoder innefattar intervjuer, observationer 

och textanalyser. Medan kvantitativa metoder är beräkning, frekvenser av ett fenomen exempelvis, 

ålder, vikt, längd eller summa etc. (Ahrne & Svensson, 2015). Enkelt uttryck kan man säga att 

kvalitativ metod handlar om att analysera texter och ord medan kvantitativt metod handlar om att 

mäta frekvenser av olika fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom att studien kommer att 

studera ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av att vara arbetslösa respektive att inneha ett 

arbete anser vi att den kvalitativa metoden är mer lämplig än den kvantitativa. I och med att vi 

kommer att genomföra intervjuer får vi möjlighet till att ta del av ungdomarnas berättelser och 

erfarenheter som bidrar till att förstå ungdomarnas livsvärld. Kvantitativ metod är mindre lämplig i 

det här sammanhanget eftersom att det inte bidrar till att uppnå en djupare förståelse för 

ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av att vara arbetslösa respektive inneha ett arbete. Med 

djupare förståelse menas det variation som uttrycks i informanternas berättelser som kan bidra till 

att förstå erfarenheterna och upplevelserna av att ha respektive sakna ett arbete. 

4.2 Urval och avgränsningar 
Detta avsnitt kommer att behandla urvalet till studien och vilka avgränsningar som har gjorts. 

  

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att beroende på vilken forskningsfråga som forskaren har till 

sin studie avgör vilka grupper av individer blir aktuella och intressanta till studien. I och med att 

studien kommer att studera ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av arbetslöshet respektive 

inneha ett arbete utgör ungdomar studiens målgrupp. Men eftersom att ungdomarna är en stor 

målgrupp har vi i studien avgränsat oss till ungdomar i åldern 19-25 år som både har erfarenhet av 

arbetslöshet och arbete. Genom att ta del av ungdomarnas erfarenhet av båda sidorna anser vi att det 

kommer att bidra till relevant information i form av variationen i deras berättelser om 

erfarenheterna och upplevelser av att vara arbetslösa respektive att inneha ett arbete och hur 

ungdomarna har påverkats. Vi har i studien inte fokuserat på om individerna idag ska inneha ett 

arbete eller att vara arbetslösa. Utan istället har fokus varit att studera ungdomars erfarenhet av båda 
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perspektiven för att skapa en ökad förståelse för ungdomarnas erfarenheter av att vara arbetslös och 

av att ha ett arbete.  

Till intervjuer kan forskaren använda sig av olika urval. Urvalet till vår studie kommer att vara 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren intervjuar individer som finns 

närmast till hands för forskaren (Bryman, 2011). Till vår studie har vi valt ungdomar som har 

funnits närmast till hands och det har varit i form av vänner, bekanta och tips från omgivningen. 

Dessutom har vi tagit hjälp av det sociala mediet, Facebook för att hitta ungdomar som är lämplig 

till studien. Bryman (2011) menar att fördelen med urvalet är att studien kan genomföras och 

nackdelen med att använda sig av bekvämlighetsurval är att urvalet inte är representativt. Det vill 

säga att forskaren inte kan uttala sig om en större population med det resultat forskaren har kommit 

fram till. Problemet med studien kommer således att vara att vi inte har möjlighet till att kunna 

generalisera om alla ungdomar utifrån det resultat vi har kommit fram till i vår studie. Men det är 

inte heller vårt syfte, utan avsikten är enbart att kunna dra slutsatser om de ungdomar som har 

deltagit i studien. 

  

4.3 Genomförande av forskningsintervju 
I detta avsnitt kommer vi att presentera för hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

forskningsintervju. 

  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär kvalitativ forskningsintervju att forskaren vill ta del av 

och förstå informantens vardagsvärld och individens perspektiv. Strukturen i en kvalitativ 

forskningsintervju fungerar som ett vardagligt samtal, men som forskare har man en avsikt och en 

frågeteknik med intervjuerna. I en forskningsintervju finns det olika typer av intervjuformer 

exempelvis ostrukturerade, halvstrukturerade och löststrukturerade  (Ahrne & Svensson 2015). Den 

typen som kommer att användas i vår studie är halvstrukturerad livsvärldsintervju, som innebär att 

forskarens mål är att få information om informantens livsvärld. Syftet med halvstrukturerad 

livsvärldsintervju är att kunna tolka innehållet av det som informanterna beskriver. Den 

halvstrukturerade intervjun fungerar på så sätt att forskaren har olika teman och förslag på frågor, 

men samtidigt har forskaren möjlighet till ändra på frågornas form, struktur och följd under 

intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskaren i 

en halvstrukturerad livsvärldsintervju har förutbestämda frågor men samtidigt finns utrymme för 

informanterna att utveckla sina svar under intervjun. Eftersom att vi i studien har använt oss av 
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halvstrukturerad livsvärldsintervju har vi haft olika teman. Under dessa teman har vi haft olika 

frågor med utgångspunkt i studiens syfte och dess frågeställningar. Under intervjuns gång har vi 

dessutom ställt följdfrågor till informanterna för att få så mycket information som möjligt. Med 

andra ord har vi med halvstrukturerad livsvärldsintervju inte behövt förhålla oss till frågornas 

struktur, form och följd utan istället har haft möjlighet att ändra dessa beroende på intervjuerna och 

gett våra informanter möjlighet till att utveckla sina svar på våra frågor. 

Kvale och Brinkmann skriver vidare hur en intervjuguide bör tas fram. Författarna menar att det 

finns sju olika steg att gå tillväga vid en intervjuguide och första steget är att man ska tematisera sin 

intervju. Det vill säga att forskaren ska formulera sitt syfte och frågeställning innan forskaren 

påbörjar intervjuundersökning. Tematiseringen i vår intervjuundersökning är att vi vill undersöka 

ungdomars erfarenheter samt upplevelser av att vara arbetslös respektive att inneha ett arbete. Några 

teman som har lyfts fram i intervjuguiden är följande; arbetslöshet, arbete, sociala relationer och 

hinder och möjligheter etc. Temat arbetslöshet innefattar öppna frågor och lyder på följande sätt; 

Kan du beskriva hur en vanlig dag såg ut, under tiden du var arbetslös?  Hur blev du bemött av 

omgivningen? Kan du beskriva känslan av att vara arbetslös? I det andra temat arbete innefattar 

frågor som; Kan du beskriva känslan när du fick ett arbete, efter att du hade varit arbetslös, Vilken 

betydelse har arbete för dig och hur påverkar det ditt liv? osv. Valen av teman har byggt på studiens 

syfte och frågeställningar samt de teoretiska ansatserna. Utifrån de olika teman i intervjuguiden har 

vi erhållit nyansrik information för att kunna besvara syftet med studien. 

  

Andra steget som Kvale och Brinkmann (2014) redogör för är planering i en intervjuundersökning. 

Det vill säga att forskaren planerar upplägget för studien. Planeringen i studien gör man beroende 

på vilken kunskap man eftersträvar (Kvale & Brinkmann, 2014). Planeringen bygger på de olika 

teman som formats i intervjuguiden för att kunna besvara syftet med studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). I vår studie har vi planerat på så sätt att ställa frågor som ger oss en ökad förståelse av 

ungdomarnas berättelser och erfarenheter av arbete och arbetslöshet. 

Steget efter planeringen är att intervjun sätts i verk och det bygger på att forskaren ska genomföra 

intervjuerna enligt en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). Till studien har vi genomfört nio 

intervjuer som har spelats in och längden på intervjuerna har varat i cirka 30 minuter vardera. Vid 

varje intervjutillfälle har ena antecknat och den andra har intervjuat och genomförandet har delats 

upp mellan oss. Tre av intervjuerna har ägt rum på plats, fyra via Skype och två via telefon. 
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Anledningen till att en del av intervjuerna har genomförts via Skype och telefon beror på att några 

av våra informanter inte har haft möjlighet att delta på plats. I och med att vissa av våra intervjuer 

har genomförts via telefon och Skype är vi fullt medvetna om att det kan ha påverkat interaktionen 

mellan oss och våra informanter. Interaktion som kan ha påverkats är exempelvis intimiteten, 

ansiktsuttryck, känslor o.s.v. Men precis som vi har belyst tidigare har det inte varit enkelt att få 

informanterna att delta på plats, eftersom att tiderna har krockat, men också för att våra informanter 

bor i andra städer eller av olika skäl inte kunnat närvara på plats, därmed har vi valt att intervjua via 

telefon och Skype. Detta för att det har varit lättare för informanterna och att de inte ha haft tid att 

delta på plats. Med anledning av dessa faktorer är vi medvetna att interaktionen kan ha påverkats, 

men det viktigaste för oss har varit att erhålla material för att kunna genomföra studien. Vi anser att 

intervjuerna har fungerat väl och gett oss relevanta information som har varit betydelsefulla till 

studien. Några av våra informanter som vi tidigare har belyst är bekanta och vänner men även dessa 

intervjuer anser vi har fungerat bra. Eftersom att vi i början av intervjuerna tydligt har förklarat för 

de berörda informanterna att detta är ett examensarbete och att det uppskattas om de håller en 

professionell nivå för att intervjuerna skall bli bra. Mer konkret innebär detta att vi har meddelat 

dessa informanter att vara seriösa och försöka besvara våra frågor så gott som det går, vilket vi 

anser att de har gjort.    

  

Efter att intervjun har genomförts går forskaren vidare till nästa steg och det är att skriva ut 

materialet från intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta genomförs för att forskaren ska 

förbereda materialet inför analysen. Med andra ord innebär det att forskaren överför talspråk till 

skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2014). Även detta krav har vi uppfyllt genom att dela upp 

intervjuerna och transkriberade hälften vardera. Därefter har vi skrivit ut våra transkriberade 

intervjuer för att sedan kunna analysera vårt material som kommer att belysas i nästa fas. 

  

Efter transkriberingen går forskaren in på nästa fas och det är analysfasen. Analysen bygger på 

studiens syfte samt intervjumaterialets karaktär, det vill säga vilka typer av analysverktyg som är 

lämpliga för intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie har vi valt att använda oss av 

kodning som innebär att forskaren delar upp materialet i olika delar. Hur en forskare kodar kan 

grunda sig på om det är första eller andra ordningens konstruktion. Den första ordningens 

konstruktion innebär att koder skapas utifrån det empiriska materialet. Andra ordningens 

konstruktion bygger däremot att koderna är bundna till teorin (Aspers, 2011). Precis som det har 

presenterats ovan kan koderna bygga på teorin (deduktivt) eller kan den grunda på empirin 
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(induktiv). I den induktiva, det vill säga öppna kodningen handlar det om att forskaren kodar 

materialet ord för ord och rad för rad. Syftet med den öppna kodningen handlar om att forskaren ska 

kunna öppna upp för tolkningar av materialet istället för tillämpa forskarens egna förutfattade 

meningar. I den öppna kodningen fokuserar forskaren inte mycket på helheten utan genererar så 

många koder så möjligt (Aspers, 2011). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att när den öppna 

kodningen har genomförts börjar forskaren sakta men säkert röra sig mot en alltmer detaljerad 

kodning. Med det menas att när forskaren efter ett tag kodat materialet börjar saker och ting 

återupprepa sig och forskarens börjar använda ett alltmer begränsad ordförråd. Detta innebär i sin 

tur att forskaren kommer att använda en och samma kodning och det är utifrån detta som ett 

mönster börjar träda fram. Den fokuserade kodningen som bygger på den öppna kodningen handlar 

om att forskaren sätter ihop koderna från det granskade materialet och utifrån dessa skapar olika 

teman (Ahrne & Svensson, 2014). 

Vi har i vårt material använt oss av en deduktiv och en induktiv kodning. Det vill säga att vår 

kodning har varit både en öppen och en fokuserad kodning. Kodningen har gått till på så sätt att vi 

markerat med färgpennor och skapat nyckelbegrepp på sidan av det transkriberade materialet. I 

början av vår kodning har vi utgått ifrån den öppna kodningen, det vill säga kodat materialet rad för 

rad utan att tänka på helheten. Dels för att generera så många koder som möjligt och dels för att inte 

gå miste om viktig information i materialet. Ju mer vi kodade i materialet desto mer började vi att 

begränsa vårt ordförråd eftersom att saker och ting började återupprepa sig i informanternas 

berättelser och olika mönster började ta form. Ett exempel på hur kodningen har skett är när vi har 

ställt frågan om hur informanternas vardag har sett ut under tiden de varit arbetslösa. Informanterna 

har gett oss likvärdiga svar på hur vardagen har sett ut och några koder som vi har genererat är 

exempelvis isolerad, instängd, exkluderad, utanför och ekonomisk begränsad osv. I och med att 

informanterna mer eller mindre har tagit upp likvärdiga svar, har vi kunnat generera ovanstående 

koder. Utifrån dessa koder har vi kunnat generera temat begränsad. På samma sätt har vi gjort på de 

övriga teman, det vill säga att olika koder har skapats och utifrån dessa koder har ett mönster tagits 

form vilket har resulterat i olika teman. Mönstren som vi kunde se i materialet gjorde det möjligt att 

skapa olika teman som exempelvis; vara annorlunda, stolthet, självständighet och ekonomi. Under 

kodningsprocessen har vi hela tiden haft de teorier som är aktuella för vår studie i åtanke för att 

senare kunna tolka materialet som vi har genererat. Det vill säga att kodningen används för att 

förbereda materialet inför analysen. 
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Det sjätte steget i intervjuundersökningen handlar om verifiering, som handlar om att forskaren ska 

fastställa validiteten, generaliseringsbarheten och reliabiliteten i studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta steg kommer att förklaras mer djupgående i avsnitt 3.6. 

  

Det sista steget som en forskare måste redogöra för i intervjuundersökning är rapportering. Det vill 

säga att forskaren presenterar resultatet av sin studie och de metoder som forskaren använt sig i en 

form som håller vetenskapliga kriterier. Forskaren ska dessutom ta hänsyn till de etiska delarna av 

studien och som gör studien till en läsbar produkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har med 

utgångspunkt i de vetenskapliga kriterierna presenterat vårt resultat utifrån den kvalitativa metoden. 

  

4.4 Forskningsetik 
I detta avsnitt kommer de etiska riktlinjerna att redogöras för att presentera hur vi har gått tillväga 

innan, under och efter intervjuerna. Detta görs för att redogöra för hur vi har förhållit oss till dessa 

etiska principer. 

  

Det finns fyra olika etiska riktlinjer som en forskare eller student måste förhålla sig till när man 

använder intervju som metod. Den första typen är informerat samtycke, som innebär att forskaren 

har skyldighet att informera informanten om syftet med studien. Det ingår att forskaren informerar 

hur studien är upplagt, vilka risker som existerar vid eventuellt deltagande och samtidigt vilka 

fördelar som finns vid deltagande av studien. Forskaren har dessutom skyldighet att tala om för 

informanten att deltagande i studien är frivilligt och att informanten har möjlighet att dra sig ur när 

som helst under intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har uppfyllt informerat samtycke genom 

att vi tydligt har talat om för informanterna, vad studien handlar om och vad syftet med studien är 

innan intervjuerna påbörjades. Vi har även talat om vilka nackdelar och fördelar som finns för 

informanten vid eventuellt deltagande. Nackdelen kan exempelvis vara att de individer som tar del 

av studien kan känna igen informanten och på sätt kan informanten komma till skada. Fördelen vid 

deltagande kan vara att informanternas berättelser bidrar till generera kunskap om området. 

Informanterna blev dessutom informerade om att de när som helst under intervjuns gång hade 

möjlighet till att inte behöva fullfölja intervjun om de under olika omständigheter inte kände sig 

bekväm eller trygg. 

Forskaren bör dessutom informera informanten om konfidentialitet, som innebär att man talar om 

vem och vilka som kommer att ha tillgång till intervjun och hur mycket forskaren får publicera vid 

�23



publicering. Detta görs för att det inte ska uppstå konflikter mellan forskaren och informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). När det handlar om konfidentialitet har vi informerat informanterna 

om vilka och vem som kommer att ha tillgång till materialet samt hur mycket vi får publicera. Vi 

har förklarat för våra informanter att de som kommer att ha tillgång till en del av materialet är våra 

lärare, kurskamrater och examinatorer. När det handlar om publicering har vi meddelat att om 

uppsatsen blir godkänd kan det bli så att materialet publiceras på Diva som är en webbplats där 

uppsatser publiceras. Detta gjorde vi för att undvika eventuella hinder, samt komplikationer.  

  

Den tredje etiska riktlinjen som en forskare måste förhålla sig till är konsekvenser. Forskaren har 

som skyldighet att bedöma riskerna i en kvalitativ studie, det vill säga vilka risker, konsekvenser 

och skada som finns för informanten. Man ska även som forskare tala om vilka vetenskapliga 

fördelar som det kan medföra för informanten. Den etiska skyldigheten handlar om i detta fall om 

att forskaren ska bedöma på så sätt att informantens inte ska skadas genom att delta i studien (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Inför intervjuerna har vi dessutom beskrivit tydligt för informanterna vilka 

risker det finns för informanterna att delta trots att de är anonyma. Riskerna kan t.ex. vara att 

personer som tar del av studien kan komma att känna igen informanterna och dess berättelser och 

detta kan leda till skada i form av de inte längre är anonyma och kan exempelvis bli utstötta av 

närstående, vänner etc. Vi har bedömt riskerna genom att ta hänsyn till att skydda deras identitet i 

form av anonymitet och försökt på bästa möjliga sätt skydda våra informanter genom att exempelvis 

inte namnge dem och vi har inte heller angett personlig information som kan leda till informanterna. 

  

Den fjärde och sista etiska riktlinjen handlar om rollen som forskaren har. Det vill säga att 

forskarens roll och integritet är betydelsefull för de besluten som tas. Med det menas att forskaren 

är medveten och har kunskap om de etiska principer som finns. Den kunskapen och erfarenheten 

som forskaren besitter är viktig i denna princip eftersom att det är utifrån forskaren som den 

faktiska kunskapen erhålls (Kvale & Brinkman, 2014). Gällande den fjärde etiska riktlinjen har vi 

uppfyllt genom att ha kunskap och medvetenhet om de etiska riktlinjer som forskare eller studenter 

måste ta hänsyn till för att kunna genomföra en vetenskaplig studie. 

  

4.5 Trovärdighet, generalisering, validitet och reliabilitet 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för dessa principer och hur vi har förhållit oss till dessa. 

Trovärdighet innebär att den som tar del av en vetenskaplig forskning ska lita på studien (Ahrne & 

Svensson, 2015). Det finns olika sätt som en forskare kan använda sig av för att kunna stärka 

�24



trovärdigheten i sin studie. Till vår studie är transparens lämplig eftersom att vi har under 

forskningsprocessen redogjort för valet av vår metod, teori och så vidare. Transparens innebär att en 

bra studie ska kunna diskuteras och kritiseras. Studier som är omöjlig att diskuteras eller kritiseras 

är oftast sådana som inte har redogjort tillräckligt för forskningsprocessen, vilket kan försvåra för 

diskussion och kritik. Ett sätt för forskaren att undvika detta är att redogöra noggrant för 

forskningsprocessen för att på så sätt kunna underlätta för läsaren hur forskaren har tänkt kring sina 

metodval (Ahrne & Svensson, 2015). 

  

Generalisering och trovärdighet är två begrepp som hänger ihop. Generalisering innebär att 

forskaren ska kunna ha möjlighet att generalisera. Med andra ord betyder det att forskaren ska 

kunna säga något om en större population än de som forskaren har studerat (Ahrne & Svensson, 

2015). Generalisering enligt Ahrne och Svensson (2015) handlar om att forskaren eller studien ska 

kunna utifrån resultatet i sin studie uttala sig om liknande områden eller grupper. Ett exempel som 

författaren tar upp handlar om hur en forskare kan dra en generalisering, det vill säga på vilket sätt 

forskaren kan utifrån sitt resultat om handläggare på försäkringskassan dra slutsatser om alla 

handläggare på andra kontor. Ett sätt att kunna stärka generaliseringen i sin studie kan vara att 

jämföra med andra studier som gjorts om ämnet för att kunna generalisera (Ahrne & Svensson, 

2015). När det handlar om vår studie har vi inte haft som syfte att dra slutsatser om en större 

population utan snarare enbart dra slutsatser av de informanter som deltagit i studien. Dessutom är 

vi medvetna om att generalisering i vår studie är omöjlig eftersom att vi inte har tillräckligt med 

material och att informanterna är för få vilket innebär att de inte är representativa för att kunna dra 

slutsatser om en större population. 

  

Reliabilitet är det som presenterar studiens tillförlitlighet. Reliabilitet innebär alltså att resultatet 

som framkommer ska kunna reproduceras av en forskare eller student, vid ett annat tillfälle eller 

tidpunkt med den intervjuguide som använts för att intervjua informanterna. Validitet är ett annat 

viktigt begrepp som forskaren eller studenten måste ta hänsyn till för att stärka trovärdigheten i sin 

studie. Validitet innebär giltighet, det vill säga styrkan i ett uttalande. Rent konkret handlar validitet 

om forskaren eller studenten undersöker det som hen avser att studera (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Reliabilitet och validitet är inte tillämpliga för en kvalitativ forskning eftersom att idén bakom 

begreppen är att mätningar finns oberoende av det som mäts och därför är begreppen mer 

användbara i kvantitativa forskningar (Alvehus, 2013). I kvalitativa forskningar är det betydelselös 
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att tala om en verklighet som är oberoende av försöken att beskriva den och detta är anledningen till 

att det är meningslöst att tala om reliabilitet och validitet. När det handlar om reliabiliteten är det fel 

att påstå att två forskare med samma material kommer att komma till samma resultat eftersom att 

det beror på deras tolkningar av materialet. Det vill säga att forskaren själv väljer ut delar av 

materialet och sätter de i olika sammanhang och därför blir det fel att påstå att verkligheten finns 

oberoende av att försöka tolka den (Alvehus 2013). Gällande validiteten ger Kvale förslag på hur 

man kan omvandla begreppet till kvalitativa forskningar (Kvale 1995 refererad i Alvehus, 2013). 

Det första sättet kallas för hantverksvaliditet som handlar om studiens slutsatser och resultat bygger 

på datainsamling och metodisk genomförande. Det handlar i princip om att forskaren ska genom 

hela sin analys ha en kritisk förhållningssätt. Det andra sättet kallas för kommunikativ validitet som 

handlar om att kunskapsanspråk testas i dialog, här undersöks resonemangets bärkraft och relevans. 

Dialogen kan ske med den grupp som undersöks. Den tredje kallas för pragmatisk validitet som 

innebär att kunskapen som genereras blir viktig så att den kan tillämpas för att påverka samhället 

(Kvale 1995 refererad i Alvehus, 2013). 

I och med att det är svårt att tala om reliabilitet och validitet i kvalitativa sammanhang som vi 

använder i vår undersökning är det också svårt att säga något om begreppen. Men när det gäller 

reliabiliteten har vi försökt tolka materialet så gott som vi kan för att sätta de i sammanhang. När 

det handlar om validiteten, har vi framförallt undersökt det vi har avsett att undersöka och därmed 

haft en kritisk förhållningssätt genom hela analysen för att genomföra en bra studie och erbjuda 

trovärdig analys. 
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer vi att presentera det empiriska materialet som samtidigt kommer att 

analyseras. Först kommer vi att redogöra två teman som representerar ungdomarnas erfarenheter 

och upplevelser av arbetslöshet sedan presenterar vi tre teman som representerar ungdomarnas tid 

som arbetare. Innan analysen påbörjas kommer vi kort redogöra för de informanter som har deltagit 

i vår studie. 

  

5.1 Information om informanterna 
Informant 1: Man född 1996, Gymnasieutbildning; Vård och omsorg, arbetar idag som 

lagerarbetare. Informanten var arbetslös cirka 6-7 månader. 

  

Informant 2: Man född 1997, Gymnasieutbildning; Ekonomi med inriktning friidrott, arbetar idag 

som lagerarbetare. Var arbetslös cirka 1-2 månader. 

  

Informant 3: Kvinna född 1991, Utbildning; Tandhygienist, arbetar idag som tandhygienist. Var 

arbetslös i cirka 1-1,5 år. 

Informant 4: Kvinna född 1992, Utbildning; studerar till förskollärare, arbetar idag som vikarie. Var 

arbetslös i 3-3,5 år. 

  

Informant 5: Man född 1995, Utbildning; Ekonomi, arbetar idag som lagerarbetare. Var arbetslös ett 

år. 

  

Informant 6: Man född 1995, Utbildning; studerar till ingenjör, arbetar idag som lagerarbetare. Var 

arbetslös cirka 3-4 månader. 

  

Informant 7: Kvinna född 1991, Utbildning; Sociologi, arbetar idag som informatör. Var arbetslös 

cirka 4-6 månader. 

  

Informant 8: Kvinna född 1995, Gymnasieutbildning; Samhällsvetenskap, arbetar idag som säljare. 

Var arbetslös cirka fyra månader. 
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Informant 9: Kvinna född 1997, Gymnasieutbildning; Samhällsvetenskapliga linjen, arbetar idag på 

en hamburgerrestaurang. Var arbetslös i fyra månader. 

  

5.2 Begränsad 
I detta tema kommer informanternas vardag och sociala situation under tiden som arbetslös att 

behandlas. 

  

Informant ett belyser att under tiden som arbetslös fanns det inte riktig någon rutin eftersom att han 

sov ganska länge, gick upp för att träna och sedan fanns det inget mer som hände förutom att vara 

hemma och spela dataspel. Förutom rastlösheten hos informanten beskriver han att arbetslösheten 

begränsade hans möjligheter till att kunna umgås med sina vänner. Det vill säga att han ibland fick 

avstå från att gå ut och äta middag eller bowla med sina vänner eftersom att han saknade ekonomi 

(Informant 1). 

  

Informant tre beskriver en liknande berättelse gällande hur vardagen såg ut under tiden som hon var 

arbetslös. Det vill säga att hon inte gjorde mycket om dagarna förutom att vara med sina vänner och 

sina föräldrar. Dessutom beskriver informanten att när ekonomin inte finns är det inte mycket som 

en person kan göra (Informant 3). På samma sätt som den ovanstående informanten beskriver 

informant tre att som arbetslös blev hon begränsad eftersom att det inte fanns ekonomin att göra det 

hon ville. 

  

“Men som, social situation blev ju utsatt för att som ung så vill du liksom, du vill komma ut med 

vänner fika, du vill köpa kläder, du vill resa. Den situationen du hamnar utanför den situationen 

asså när du är arbetslös, jag då var jag arbetslös då försvinner ju många bitar ur den sociala 

situationen.” (Informant 3). 

Informantens berättelse kan tolkas som att hon blivit begränsad till följd av arbetslösheten eftersom 

att hon inte har möjlighet att göra de saker som tillfredställer henne. Det vill säga att kunna shoppa, 

resa och umgås med sina vänner eftersom att hon inte har den ekonomiska resursen.  

  

Informant fyra är också en av de informanter som kände att hon inte hade struktur och rutin i sin 

vardag. Hon förklarar att en vanlig dag kunde se ut på så sätt hon kunde sova väldigt sent, detta för 

att hon inte hade något att gå upp till och för att hon inte hade några planer på dagarna. När hon väl 

vaknade var hon väldigt seg på grund av att hon hade sovit för länge. När hon ville hitta på saker 
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med sina vänner brukade hon ringa till sina kompisar, men det hände att de inte kunde komma 

eftersom att de hade andra saker att göra. Hon påpekar också att hon under tiden som arbetslös var 

väldigt lat. Hon säger också att hon påverkades psykiskt och fysiskt under tiden som arbetslös. 

Vidare beskriver hon att under tiden som arbetslös kände hon sig också ekonomiskt begränsad, det 

vill säga att hon inte kunde köpa vad hon ville eller göra det som hon ville. Hon levde på sin makes 

ekonomi och han arbetade på flera olika jobb för att de skulle kunna klara sig (Informant 4). 

  

Även informant fem beskriver att han inte heller hade rutin i sin vardag eftersom att han sov sent 

och vaknade sent om dagarna. Dagarna var enligt informanten händelselöst och att han spelade 

dataspel för att få tiden att gå (Informant 5). Vidare beskriver han att han kände sig deprimerad och 

att arbetslöshetstiden var en jobbig tid på grund av att han inte kände sig bunden till någonting. 

Informanten beskriver att under tiden han saknade ett arbete isolerade han sig själv från omvärlden 

och sin omgivning för att han inte ville vara med någon, men också för att han kände för att vara 

ensam (Informant 5). Vidare berättar informanten att på grund av den ekonomiska situationen kunde 

han inte heller hitta på aktiviteter med sina vänner och valde istället att stanna hemma. Detta ledde 

till att han gled isär från sin omgivning, det vill säga hans föräldrar och sina vänner (Informant 5). 

  

Informant sex beskriver vardagen som de ovanstående informanterna. Informanterna beskriver att 

vardagen kunde se ut på följande sätt; 

  

“Asså, det var inte så mycket som hände. Man sov, man vakna, man försökte hitta något att göra. 

Det var mest att man satt vid datorn kanske, sökte lite jobb mer än så var det inte. Alla andra 

jobbar ju så man kunde inte träffa de andra.” (Informant 6). 

Informanten beskriver dessutom att i början av arbetslöshetstiden var det skönt att inte ha något att 

göra. Att vara arbetslös var något nytt för informanten eftersom att han tidigare alltid hade haft 

sysselsättning i form av skolan. Men uppger att ju längre tiden pågick utan att ha arbete eller 

sysselsättning blev det desto mer jobbigare eftersom att han först och främst var sysslolös, saknade 

pengar och satt hemma om dagarna. Informanten belyser vidare att han även ibland var tvungen att 

hitta på ursäkter för hans vänner när de ibland frågade om han skulle följa med på bio, kunde han 

säga att han tyvärr inte kan följa med för att han måste lägga sig tidigt o.s.v. (Informant 6). Det är 

inte enbart informant sex som belyser att han saknade rutin och struktur i sitt liv som arbetslös utan 

att det poängteras även av flera informanter. 
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Informant sju uppger att dagarna kändes förvirrande när hon var arbetslös och att det inte var roliga 

dagar utan att hon för det mesta satt hemma och kände sig deprimerad. Informanten lyfter dessutom 

fram att när hon var arbetslös studerade hennes vänner utomlands och en del av de studerade på 

universitet. Detta innebar att hon var ensam på dagarna och att vardagarna kunde bli långtråkiga. 

Vidare belyser informanten att hon inte heller hade möjlighet att göra aktiviteter med sina vänner på 

grund av ekonomiska skäl (Informant 7). 

  

“Ah men jag fikade ju inte då måste man ha pengar för att fika, man måste ha pengar för att göra 

aktiviteter och här i Sverige speciellt så under vintern så gjorde jag inte så mycket eller under den 

där hösten terminen då gjorde jag inte så mycket” (Informant 7) 

Precis som de ovanstående informanterna beskriver informant sju att hon inte hade möjlighet att ha 

sociala aktiviteter med sina vänner. Hon kände sig begränsad, eftersom att hon exempelvis inte hade 

möjlighet till att gå ut med sina vänner för att fika. Hon påpekar att hon kunde och hade möjlighet 

till att fika hemma och umgås hos sina vänner, men att hon inte kunde följa med om vännerna skulle 

gå ut på stan (Informant 7).   

  

Informant åtta ger en liknande berättelse om vardagen som de övriga informanterna. Hon uppger att 

vardagen som arbetslös kunde vara väldigt tråkigt eftersom att hon gick upp sent, kollade på serier, 

sökte jobb då och då, gick på promenader och läste böcker. Hon uppger även att hon gjorde dessa 

saker för att hålla sig sysselsatt och detta gjorde hon för att få dagarna att gå (Informant 8). 

Informanten beskriver att under tiden som arbetslös var hon omotiverad och rastlös, eftersom att 

hon alltid hade varit sysselsatt genom skolan eller annan verksamhet. Hon menar vidare att hon 

även kände sig begränsad under tiden som hon var arbetslös eftersom att hon inte hade ekonomi och 

det resultera i att hon inte hade möjlighet till att göra vad hon ville. Exempelvis kunde hon inte resa 

när hon ville och spendera pengar på saker som hon ville köpa (Informanten 8). 

  

Informanterna påpekar att arbetslöshetstiden har haft stor påverkan på deras vardag. De har 

exempelvis förlorat rutiner, strukturer och att en del av det sociala livet har påverkats på grund av 

bristen av ekonomi som har inneburit att de har blivit begränsade. Informant två och nio anser sig 

ha förlorat rutiner och strukturer i vardagen precis som de övriga informanter. Men till skillnad från 

majoriteten av informanterna anser de inte att de har förlorat den sociala biten och att de inte heller 

anser att de har varit ekonomisk begränsade. Anledningen till att de varken har känt sig ekonomisk 

eller socialt begränsad är för att de hade den ekonomiska biten och hade därmed möjlighet till att 
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umgås samt delta på aktiviteter med sina vänner. Det som dessutom framkommer ur de flesta 

informanternas berättelser är att under tiden som de var arbetslösa hade de inte brist på tid för att 

kunna umgås med sina vänner och familjer. 

  

Det som framkommer i informanternas berättelser är att de har saknat rutin, struktur, har känt sig 

ensamma samt varit ekonomiskt begränsade. Informanternas berättelser kan tolkas ur två olika 

perspektiv, det vill säga inkludering och exkludering. Dessa två begrepp handlar om individen är 

innanför eller utanför i ett socialt system, det vill säga individens tillhörighet eller icke-tillhörighet i 

sociala system, som exempelvis enligt Jönhill (2012) kan vara arbetsorganisation, olika föreningar 

eller familjen och kompiskrets m.m. Inklusion och exklusion är två begrepp som man kan använda 

som verktyg för att studera effekterna av olika sociala problem, det vill säga problem som innefattar 

hemlöshet, arbetslöshet och diskriminering osv. (Jönhill, 2012). Informanternas sysslolöshet, 

struktur och ensamhet tolkar vi utifrån begreppet exkludering eftersom att begreppet handlar om att 

man studerar effekten av olika sociala problem. I det här sammanhanget har våra informanter blivit 

exkluderade på grund av arbetsmarknaden, det vill säga att de har varit arbetslösa. Effekten av 

arbetslösheten har påverkat informanterna på flera olika sätt och i det här fallet strukturen och 

rutinen i vardagen. Det är inte enbart strukturen och rutinen som har påverkats av arbetslösheten, 

det som även har påverkat hos informanterna är deras sociala situation. Effekten av arbetslösheten 

har påverkat informanternas sociala situationer i form av att dem inte har haft den ekonomiska 

resursen till att kunna delta på sociala aktiviteter med sina närstående. Vilket har resulterat i att vissa 

av informanterna har blivit borträknade av sin sociala omgivning och därmed tolkar vi det som att 

de har blivit exkluderade till följd av den ekonomiska begränsningen. Medan de andra 

informanterna påpekar att dem själva valde att bli exkluderad från sin sociala omgivning eftersom 

att de saknade den ekonomiska resursen och detta är effekten av arbetslösheten. Resultaten visar 

även att det inte är alla informanter som har blivit exkluderade från sin sociala situation till följd av 

arbetslösheten. Resultatet visar att informant två och nio känner att de har varit inkluderade i sina 

sociala situationer. De känner att de har varit inkluderade i sina sociala situationer eftersom att de 

har kunnat delta och vara med i sociala aktiviteter som exempelvis fika. De känner inte att de har 

blivit borträknade eller valt att bli exkluderad. Anledningen till att de har kunnat vara med i sina 

sociala aktiviteter beror på att de har haft den ekonomiska resursen och har inte påverkats av 

arbetslöshetens effekter. I och med att informant två och nio har haft den ekonomiska resursen till 

att delta i sociala aktiviteter tolkar vi som att dem har varit inkluderade, eftersom att arbetslöshetens 

effekt inte påverkat deras sociala situation. 
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5.3 Vara annorlunda 
I det här temat kommer vi att presentera informanternas berättelser och erfarenheter av känslan att 

vara arbetslös. 

När det handlar om informant ett beskriver han att det var en jobbig period när han var arbetslös. 

Dessutom beskriver informanten att han kände känsla av skam, eftersom att alla andra runt omkring 

honom hade ett arbete att gå till och påpekade att han själv inte hade ett arbete att gå till. Vidare 

berättar informanten att ibland kändes det som att folk trodde att han var sämre än dem eftersom att 

han saknade ett arbete. Dessutom beskriver informanten att han ibland kunde bli borträknad av sina 

av vänner till följd av arbetslösheten (Informant 1). 

Informant två ger en liknande bild av känslan som arbetslös, det vill säga att det var jobbigt, segt 

och att dagarna gick långsamt. Men till skillnad från informant ett uppger informanten att han inte 

upplevde någon typ av skam, det vill säga att han inte på något sätt kände att omgivningen såg ner 

på honom utan snarare stöttade honom (Informant 2) 

När det gäller informant tre beskriver hon att under tiden som arbetslös kände hon sig inte behövd. 

Hon beskriver att när man arbetar känner man sig behövd vilket känns bra eftersom att man gör 

någon nytta (Informant 3). Hon uppger att hon kände sig mindre värd när hon var arbetslös på grund 

av att hon inte hade ett arbete att gå till. När du har ett arbete får du en bekräftelse och när du inte 

har ett arbete får du inte det, uppger informanten (Informant 3). Informanten beskriver dessutom att 

hon ibland fick kommentarer om varför hon inte arbetade från omgivningen och det tyckte hon var 

jobbig. 

“Det blir ju så man, att alla säger ju varför skaffar du ingen jobb eller varför söker du inte, det blir 

väl att många tror att man är lat också.” (Informant 3). 

Informantens berättelse kan tolkas på så sätt att det har varit jobbigt för henne att få frågor angående 

om hon var arbetslös eller hade ett arbete. Dessutom ansåg omgivningen att hon var lat på grund av 

att hon inte var aktiv och inte kunde skaffa sig ett arbete. 

Informant fyra beskriver att under tiden som arbetslös kände hon sig nedstämd, isolerad, 

deprimerad och mådde inte bra. Informanten uppger även att ju längre hon var arbetslös desto latare 

blev hon. Hon beskriver vidare att hon själv började ifrågasätta sitt eget beteende, det vill säga 
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varför hon inte jobbar. Hon kände även att dagarna bara gick och att hon inte gjorde något 

meningsfullt eller någon nytta, detta gjorde att hon kände skuldkänslor (Informant 4). Hon påpekar 

också att det inte bara var hon som kritisera sitt eget beteende, även hennes omgivning kritiserade 

hennes beteende. Informanten uppger att omgivningen uppfattade henne som lat och detta var något 

som påverkade henne oerhört mycket. Hon säger också att hon ibland kunde bli bemött med 

nedlåtande kommentarer eftersom att hon inte arbetade. Omgivningen kunde också påpeka och 

fråga varför hon köper dyra saker och slösar bort pengar, trots att hon inte hade någon inkomst och 

levde på sin make (Informant 4). Informanten uppger vidare att det ibland kändes jobbigt på det 

sättet hon blev bemött av sin omgivning. 

“Det var något som jag skämdes för kan jag lova, asså det är också kulturellt. Jag kunde träffa 

människor på gatan och de ba vad gör du nu? Pluggar du? Jobbar du? Nej. Vad gör du då? Nej jag 

är bara och då kunde dem säga någonting som gjorde väldigt ont i mig.‘’ (Informant 4). 

Berättelsen kan tolkas som att hon har upplevt känslan av skam eftersom att hon saknade 

sysselsättning och kände obehag när folk frågade om hennes situation. 

  

Informant fem beskriver att under tiden som arbetslös var han lite deprimerad och kände sig 

värdelös samt hopplös eftersom att han inte hade någon sysselsättning (Informant 5). Han beskriver 

dessutom att han kände att omgivningen ibland såg ner på honom eftersom att han saknade ett 

arbete. Han beskriver att det kanske inte var de riktiga vännerna som tyckte så om honom men att 

de ibland påpekade att han inte hade pengar. Han ger ett annat exempel och säger att en av hans 

vänner hade sagt att han bör skaffa sig ett jobb så att han kan göra något vilket kändes djupt i hans 

hjärta (Informant 5). 

  

Informant sex ger en likvärdig bild som de ovanstående informanterna av hur det kändes att vara 

arbetslös. Det vill säga att det var jobbigt och att det kändes som att ingenting hände och kände 

även att han måste börja göra något (informant 6). Men till skillnad från de ovanstående informanter 

uppger informanten att han inte blev bemött på ett nedvärderande sätt, det vill säga att det inte var 

någon i hans omgivning som påpekade varför han inte jobbade. Det var tvärtom uppger informanten 

att han fick stöd under tiden att kunna vara aktiv och söka arbete (Informant 6). 

  

Informant sju beskriver sin tid som arbetslös som väldigt tråkigt, mådde inte så bra och att det inte 

var roligt att vara arbetslös speciellt när hon visste att alla andra gjorde något vettigt och att hon 
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själv inte gjorde det. Känslan som hon hade under tiden som arbetslös var att hon inte dög till, var 

deprimerad och att hon kände sig ensam. Hennes föräldrar pressade henne och påpekade flera 

gånger att hon borde göra någonting, hitta ett jobb och inte bara sitta hemma. Hon menar att det var 

föräldrarnas sätt att stötta henne, trots att hon kände att det var jobbigt. Det var jobbigt för att hon 

inte kände att hennes föräldrar förstod att hon verkligen försökte att skaffa sig ett jobb. Under den 

tiden kände hon sig också vilsen och förvirrad, visste inte vad hon ville göra med sin framtid. När 

folk i hennes omgivning frågade vad hon gör, brukade hon undvika att tala om att hon var arbetslös. 

Hon sa hellre att hon är arbetssökande, detta gjorde hon eftersom att hon tyckte att det lät 

nedlåtande att tala om att hon var arbetslös. 

“Därför att det är mer nedlåtande, eller det blir mer så att människor, man vill ju inte uppfattas 

som en dålig, jag vet inte, uppfattas som sämre.“ (Informant 7). 

Här blir det tydligt att informanten upplever känslan av skam eftersom att hon inte tydligt vill 

medge och inte vågar säga att hon saknar ett arbete. Hon säger att hon är arbetssökande och det kan 

göra att hon kan uppfattas som aktiv och verkligen vill skaffa ett arbete i stället för att uppfattas som 

lat eller något annat. 

  

Informant åtta upplevde tiden som arbetslös som en jobbig tid. Hon kände sig också omotiverad, 

flummig och värdelös. Detta gjorde hon eftersom att hon upplevde att hon inte gjorde något 

meningsfullt, hon kunde stanna upp i vardagen och ställa sig frågan vad hon gjorde och förstod att 

hon inte gjorde någonting. Under perioden som arbetslös ville hon att dagarna skulle gå och att det 

skulle ta slut eftersom att hon inte gjorde något vettigt. Perioden som arbetslös för henne var oklart 

och en stressig period, beskriver informanten (Informant 8). 

  

Under tiden som arbetslös beskriver informant nio som jobbig eftersom att omgivningen tjatade 

hela tiden om att hon måste börja jobba. Hon kände sig lite nedvärderad under tiden som arbetslös, 

inte för att någon påpekade det men utan att hon själv kände och tyckte det på grund av att hon 

saknade arbete. Dessutom beskriver informanten att det kändes pinsamt ibland när folk frågade vad 

hon gjorde och att hon svarade ingenting. Informanten beskriver vidare att hon ibland hade en 

rädsla för att träffa på vänner på stan och att de skulle fråga vad hon jobbade med och att hon skulle 

svara att hon inte har ett jobb fick henne att känna sig svag. Dessutom beskriver informanten att det 

var jobbigt att vara utan arbete eftersom att individen förväntas att antingen arbeta eller studera och 

därför kändes jobbigt för informanten att hon inte hade ett arbete (Informant 9). 
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Resultatet visar att skam och stigma kommer till uttryck i informanternas berättelser. En del av våra 

informanter beskriver att de upplevde att omgivningen såg ner på dem och ansåg att de var lata 

eftersom att de saknade ett arbete och detta kan tolkas som stigma. Stigmatisering är något som 

utvecklas från den sociala identiteten, exempelvis att individ innehar en egenskap som inte är 

önskvärd i den nya miljön individen befinner sig och blir därmed stigmatiserad. Egenskapen som en 

individ innehar kan leda till att omgivningen stöter ut hen, eftersom att individen avviker från 

omgivningens förväntningar och normer (Goffman, 2014). Stigmatisering kan tolka informanternas 

berättelser genom att de har upplevt och känt sig stigmatiserade. Stigman som informanterna har 

upplevt är att de innehar egenskaper som inte är önskvärd av sin omgivning exempelvis att några av 

informanterna var lata och sämre eftersom att de var arbetslösa. Ungdomarna avviker i det här fallet 

från sin omgivning på grund av att de är arbetslösa och tilldelas egenskaper såsom lat och sämre. En 

individ som blir stigmatiserad har således en egenskap som lätt uppmärksammas vilket också leder 

till att individen inte blir accepterad av samhället (Angelöw et.al, 2015). Ett tydligt exempel som en 

av våra informanter belyser är att han upplevde att han ibland på förhand blev borträknad av sin 

umgängeskrets. Han blev borträknad på grund av arbetslösheten eftersom att han hade en begränsad 

ekonomi. Detta innebar att informanten upplevde att han inte blev accepterad av sin omgivning på 

grund av att han var arbetslös (Informant 1). 

  

Goffman (2014) redogör vidare att till följd av stigmatisering kan individen få en negativ bild av sig 

själv och det kan leda till att det uppstår känslan av skam på grund av att individen inte lever upp till 

kraven i samhället. I resultatet framgår det tydligt att informanterna har till följd av upplevelsen av 

hur omgivningen har sett på ungdomarna har lett till känslan av skam. Ett tydligt exempel i det här 

fallet är informant nio som belyser att individen förväntas antingen att studera eller arbeta och när 

hon inte gjorde det kände hon att omgivningen såg ner på henne (Informant 9). Således innebär 

detta om individen inte lever upp till omgivningens förväntningar avviker individen från det som är 

normalt vilket i det här fallet innebär att vara arbetslös leder till att individen upplever skam. Skam 

kan förekomma i olika former och behöver inte enbart komma till uttryck till följd av 

stigmatisering. Skam kan även förekomma beroende på hur individen ser på sig själv utifrån en 

annan persons perspektiv. Om individen upplever att en annan person ser ner på en uppstår känslan 

av skam men om individen däremot upplever att den andra personen ser på hen på ett positivt sätt 

uppstår känslan av stolthet (Cooley 1902/1983 refererad i Johansson & Lalander, 2013). Individen 

är alltid angelägen om vad andra personer anser eller tycker om en och att man alltid försöker göra 

sitt yttersta för att inte uppleva skam (Goffman 1967 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Skam 
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tar sitt uttryck i en persons tankar och blir tydligt genom låg självkänsla, blyghet, dåligt samvete etc 

(Scheff & Starrin 2002 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). Det som framkommer i våra 

informanters berättelser är bortförklaringar, ursäkter för att förklara varför de sitter i den situationen 

som de är i. Ett exempel på en bortförklaring är att man inte vill säga att man är arbetslös, man 

säger hellre att man är arbetssökande eftersom att säga att man är arbetslös kan uppfattas som något 

nedlåtande i andras ögon enligt en av våra informanter (Informant 7). Detta kan tolkas som skam 

eftersom att man vill undvika hur andra ska se på en. Informant sju menar att hon hade uppfattas 

som en sämre person om hon hade talat om att hon är arbetslös och istället uppger att hon är 

arbetssökande för att undvika känslan av skam eftersom att vara arbetslös anses vara mer 

nedlåtande enligt informanten (Informant 7). Andra informanter uppger att de har upplevt känslan 

av skam i form av att omgivningen har frågat dem vad dem har för sysselsättning och att de inte har 

kunnat ge ett svar eftersom att de har varit arbetslösa. Några andra informanter uppger dessutom att 

de själv kände sig värdelösa, hopplösa, mindre värda och hade skuldkänslor eftersom att de saknade 

ett arbete. Detta kan tolkas som skam eftersom informanterna har låg självkänsla och dåligt samvete 

över att de inte gör något meningsfullt (Scheff & Starrin 2002 refererad i Dahlgren & Starrin, 

2004). 

  

Arbetslöshetens effekter har inte enbart påverkat ungdomarna ekonomiskt som det tidigare har 

påpekats i det första temat. Ungdomarna har dessutom påverkats i form av att de har fått en negativ 

bild av sig själv eftersom att de har saknat ett arbete. Resultatet visar att informanterna har fått 

negativ bild av sig själv på grund av sin omgivning. Det vill säga att ungdomarna har känt att 

omgivningen sett ner på dem på grund av att de har saknat ett arbete och för att de har känt att de 

inte har levt upp till de förväntningar omgivningen har haft på ungdomarna, det vill säga att arbeta 

alternativt studera. Den negativa bilden har dessutom förekommit genom att individen själv har haft 

en negativ bild av sig själv, exempelvis att andra har jobb men inte dem. Det har lett till att 

ungdomarna har känt sig värdelösa och därmed har känslan av skam uppstått. Skam har även 

kommit till uttryck i form av ungdomarnas självbild utifrån deras uppfattning om hur omgivningen 

ser på dem. Sammanfattningsvis har saknaden av ett arbete påverkat ungdomars liv i form av hur de 

ser på sig själva samt hur andra ser på dem. 
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5.4 Stolthet  
När det handlar om informant ett uppger han att arbetet ger honom möjlighet till att utvecklas och 

lära sig mycket, men framförallt att han har det väldigt roligt på jobbet. Han har också påverkats 

positivt både psykiskt och fysiskt (Information 1).   

  

När det handlar om informant tre uppger informanten att det kändes bra och att hennes 

självförtroende stärktes av att ha skaffat arbete. Hon beskriver att det kändes skönt att skaffa sig ett 

arbete efter att ha varit arbetslös, att hon började känna sig ung igen och att hon blev gladare som 

människa tillföljd av arbete (Informant 3). 

  

Informant fyra menar att arbete gör att det är mer liv i hennes och makens vardag nu. Innan när hon 

inte hade ett arbete kände hon att vardagen var tråkig. Hon beskriver också att hon idag umgås och 

har fått fler kontakter tack vare arbetet. Hon är mer aktiv som person nu och arbetet lett till hon mår 

mycket bättre psykiskt eftersom att det har stärkt hennes självförtroende och mindre stressad 

(Informant 4).  

  

Att inneha ett arbete är något som även har påverkat informant fem. Han menade på att tiden som 

arbetslös var en period som fick honom att må dåligt, något krävdes för att ta sig ur den onda 

cirkeln. Han tog andras råd och började söka olika arbeten och fick till slut ett arbete. När han fick 

jobbet kändes det jättebra och det kändes även som att han kom ut ur sin onda cirkel. Han beskriver 

att när han fick jobbet kände han glädje, men också nervositet. Glädje kände han för att det kändes 

som att livet pekade uppåt, att man inte längre är i sin onda cirkel och för att han inte längre mår 

dåligt. Arbetet som han fick gjorde att livet fick en mening och att det lyfte honom (Informant 5).  

  

Arbete har även påverkat informant sex, som menar att det är viktigt att arbeta. Det är viktigt för att 

utan ett arbete blir man ekonomiskt och socialt begränsad. Arbete för honom är ett sätt att kunna 

leva, det vill säga kunna köpa vad han vill och kunna betala sina fakturor o.s.v. Känslan av att få sitt 

första arbete för honom är svår att förklara, men han förklarar känslan som lycklig och glad 

(Informant 6).  

  

Informant sju beskriver att nu när hon har skaffat ett arbete ökade hennes möjligheter och samtidigt 

blev mer positiv och glad. Hon fick mer rutiner i sin vardag vilket bidrog till hon kunde planera sina 
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dagar och blev mer aktiv än när hon var arbetslös. Informanten beskriver dessutom att hon såg fram 

emot dagarna och var upprymd att hitta på aktiviteter med sina vänner och familjen (Informant 7).  

När det handlar om informant åtta beskriver hon att när hon skaffade ett arbete blev hon glad och 

lycklig eftersom att hon kände att hon äntligen fick någonting. Hon menar dessutom att hon mådde 

bättre psykiskt och kände att hon gjorde något meningsfullt jämfört när hon saknade ett arbete 

(Informant 8).  

När det handlar om informant nio uppger hon att det var en lättnad när hon skaffade ett arbete 

eftersom att hon inte gjorde mycket om dagarna som arbetslös. Hon beskriver att hon blev stärkt av 

att hon skaffade ett arbete efter att hon hade varit arbetslös (Informant 3). Informanten beskriver 

dessutom att det kändes bättre nu när hon har ett arbete och inte behöver skämmas om folk frågar 

henne vad hon sysslar med; 

“Asså jag känner mig säker på mig själv och att jag har ett arbete och inte behöver oroa mig för 

och inte behöver skämmas för att jag inte har ett arbete” (Informant 9). 

Här blir det tydligt att informanten känner sig mer självsäker och inte behöver skämmas över att 

hon inte har ett arbete. Hon behöver inte längre stå för svars om hennes omgivning frågar henne vad 

hon sysslar med, för att nu kan hon svara att hon har ett arbete och inte längre behöver skämmas 

utan snarare vara stolt över det.  

I informanternas berättelser om erfarenheten och upplevelsen av arbete uttrycks i glädje, lättnad, 

lycka och stärkt självförtroende. Informanterna beskriver att dem hade varit arbetslösa ett bra tag 

och längtade samt var aktiva med att skaffa ett arbete. När informanterna skaffade arbete kände dem 

det som har uttryckts ovan. Stolthet kan även uppstå hos en individ när individen har satt upp ett 

mål och uppnått målet uppstår känslan av sann stolthet (Scheff & Starrin 2002 refererad i Dahlgren 

& Starrin, 2004). Detta kan tolkas som sann stolthet eftersom att ungdomarnas mål har varit att ta 

sig ur arbetslösheten genom att skaffa ett arbete. Ett tydligt exempel på uppnådd mål som resultatet 

visar är från informant som beskriver att under tiden som arbetslös befann han sig i ond cirkel. Han 

hade som mål ta sig ur den onda cirkeln och när han lyckades med att skaffa ett arbete tog han sig 

ur den onda cirkeln (Informant 5). Genom att ta sig ur arbetslösheten och skaffa ett arbete har 

ungdomarna uppnått det mål som de har satt upp. Informanterna har dessutom känt stolthet i form 

hur omgivningen har sett på dem. Stolthet är känslor som uppstår hos individen beroende på hur 
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man känner att omgivningen ser på en. Det vill säga att om individen upplever att omgivningen ser 

på en på ett positivt sätt uppstår känslan av stolthet (Cooley 1902/1922 refererad i Dahlgren & 

Starrin, 2004). Resultatet visar i och med att informanterna har skaffat sig ett arbete har de upplevt 

känslan av stolthet på grund av de har känt att de gör något meningsfullt. När de gör något 

meningsfull blir de också bemött på ett positivt sätt av sin omgivning, därmed tolkas det som 

stolthet. Ett tydligt exempel på denna form av stolthet visas hos informant nio som beskriver att när 

hon lyckades med att skaffa ett arbete ledde till att hon inte längre behövde skämmas för att hon inte 

arbete. Detta kan tolkas som stolthet eftersom att informanten själv uppger att hon inte längre 

behöver skämmas utan att det snarare känns skönt att ge omgivningen ett svar som hon är stolt över, 

det vill säga att hon har ett arbete (Cooley 1902/1922 refererad i Dahlgren & Starrin, 2004). 

Resultatet redovisar att ungdomarna har till följd av arbete känt stolthet vilket har påverkat 

ungdomarnas självbild positivt. Resultatet visar att om självbilden från arbetslös ställs i relation till 

arbete finns det en tydlig skillnad. Skillnaden som har upptäckts är att ungdomarna har fått en bättre 

självbild när de har skaffat sig ett arbete gentemot när de har saknat ett arbete. Eftersom att när 

ungdomarna saknade ett arbete hade de en sämre bild av sig själv och på grund av deras egen 

uppfattning om hur omgivningen såg på dem. Men efter att ungdomarna har skaffat sig arbete visar 

resultatet att informanterna har en bättre självbild samt att de är stolta över sig själva. Dels för att de 

inte längre behöver skämmas inför omgivningen och dels för att ungdomarna har uppnått målet att 

ta sig ur arbetslösheten. 

  

5.5 Självständighet 
Längtan efter ett arbete var stort beskriver informant ett och menar att allting blev bättre när ett 

arbete kom in i bilden, det sociala och det ekonomiska blev bättre. Arbetet som han har betyder allt 

för honom, det har gjort honom till en person som är glad och en person som gillar att umgås med 

vänner (Informant 1).  

Informant tre beskriver att det kändes behagligt att stå på egna ben och tjäna sina egna pengar och 

inte behöver vara beroende av någon annan (Informant 3). Hon menar att hon exempelvis kunde 

köpa det hon ville ha, gå ut på stan utan att tänka på sin ekonomi. Tack vare arbete kunde hon också 

skaffa sig körkort. Vidare belyser Informanten att hon känner sig självständig eftersom att hon står 

på egna ben, har möjlighet att kunna resa mer och att hon även har planer på att köpa ett hus. Idag 

är det inte ekonomin som begränsar henne till att kunna spendera tid med vännerna, utan att det 
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snarare är tiden. Tidsbristen gör att hon spenderar mindre tid med sina vänner och därför uppskattar 

hon tiden som blir över efter jobbet för att planera vad hon ska göra med tiden (Informant 3). 

När det handlar om informant fyra beskriver hon att när hon fick jobb blev också rutinerna bättre i 

vardagen, hon lärde sig också att prioritera sig själv framför andra som hon tidigare har gjort. 

Informant fyra känner också att hon inte är lika beroende av folk som hon var när hon var arbetslös. 

Hon beskriver även trots att hon har ett jobb är hon inte fri eftersom att hon inte kan göra vad hon 

vill, när man arbetar blir det istället tiden som begränsar en (Informant 4). 

“Jag har ju insett att när man arbetar så tar det ju mycket av ens energi. Det gör så att jag inte kan 

träffa min familj lika mycket som jag gjorde innan. Det gör att jag inte har lika mycket fritid när det 

gäller att träffa vänner. Jag försöker ju så gott, iallafall en gång i veckan.” (Informant 4) 

Här blir det uppenbart att informanten anser att det inte enbart finns fördelar med att arbeta utan att 

det även finns nackdelar. Det vill säga att nu när hon har ett arbete har hon inte lika mycket tid som 

när hon var arbetslös.  

Informant fem beskriver däremot att han inte längre känner av den ekonomiska begränsningen och 

har påverkats positivt genom att ha ett arbete. Han har idag köpt bil, har en lägenhet och gör saker 

som får honom att må bra. Jobbet för honom var också ett sätt att ta sig in i vuxenlivet, det vill säga 

att han inte längre känner sig som ungdom. Han beskriver också på att han jobbar för att det är 

roligt och att han älskar sitt jobb (Informant 5). 

Arbete gav informant sex först och främst möjlighet till att bli mindre begränsad gällande 

ekonomin, men också att han fick struktur och rutin i sin vardag. Han menar vidare att arbetet gav 

honom också möjligheten till att bli mer självständig, men framförallt att han fick erfarenheter och 

på så sätt blev han också mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Arbete för honom är också ett sätt att 

vara mindre beroende av sin omgivning som t.ex. hans föräldrar, de behöver inte längre ställa upp 

för honom och försörja honom. Med ett arbete kunde han betala och stå för sina egna saker, även 

hans sociala relationer har påverkats och blivit bättre i och med att han kan delta i aktiviteter som 

han inte kunde göra tidigare. Han beskriver vidare att arbete har en stor betydelse i hans liv 

eftersom att han kan försörja sig själv, samt för att det sociala blir bättre (Informant 6). 
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Informanten beskriver att hon blev glad över att hon hade skaffat ett arbete på grund av inkomsten 

eftersom att hon hade ekonomin till att kunna hitta på saker med sina vänner. Men samtidigt uppger 

informanten att pengar inte har stor betydelse för henne utan att det snarare är tiden hon lägger ner 

på det arbetet hon utför som är viktig. Vidare beskriver hon att när hon hade ett arbete kände hon sig 

mindre beroende av sina föräldrar, vänner och samhället. Hon berättar även att arbetet gjorde att 

hon kände en befrielse, eftersom att hon inte längre var en börda för sin omgivning. Hon menar 

dessutom att arbete fick henne att känna sig mer som en självständig person (Informant 7). 

Informanten poängterar att när hon var arbetslös var hon inte lika upprymd över att träffa sina 

vänner eftersom att hon hade mycket tid om dagarna men när hon skaffade ett arbete uppskattade 

hon tiden mer eftersom att hon inte hade mycket tid när hon arbetade (Informant 7). 

Informanten åtta uppger att det kändes bra att ha ett arbete först och främst av ekonomiska skäl, 

men också för att hon kände att hon blev vuxen på grund av att hon tog tag i saker och ting; 

“Liksom nu hade jag någonting och nu kunde jag börja få lite pengar och få lite kontroll och bli 

mer vuxen.” (Informant 8).  

Här uttrycks det tydligt att informanten känner sig mer oberoende och känner sig alltmer vuxen och 

självständig. I och med att hon har ett arbete leder till att hon blir alltmer självständig och få mer 

kontroll över sitt liv och försörja sig själv. Hon beskriver vidare att när hon hade ett arbete 

uppskattade hon ledigheten mer än när hon var arbetslös på grund av att arbetet tog en stor del av 

hennes liv. Hon poängterar att när hon hade ett arbete hade hon inte heller mycket tid för att kunna 

umgås med vänner och såg det som en del av att bli och vara vuxen (Informant 8). 

När det gäller informant nio beskriver informanten att nu när hon innehar ett arbete har hon större 

möjlighet till att kunna flytta ut som hon länge har velat. Hon uppger trots att hon inte har 

tillräckligt med ekonomi att kunna flytta ut har hon större möjlighet idag jämfört med när hon var 

arbetslös (Informant 9). 

Det som dessutom framkommer ur resultatet från ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av 

arbete är att det ökade deras möjlighet till att kunna hitta på aktiviteter med sina närstående. 

Inklusion och exklusion kan tillämpas som verktyg till att beskriva förhållanden om tillhörighet, 

alternativt icke-tillhörighet i olika delar i samhället (Jönhill, 2012). Jönhill (2012) menar att 

inklusion och exklusion kan användas till att analysera olika fall av sociala problem, exempelvis 
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effekter av att vara arbetslös, hemlös, diskriminering. Effekten av arbete har till skillnad från 

effekten av arbetslöshet medfört positiva konsekvenser för ungdomarnas sociala situation. I och 

med att ungdomar till följd av arbete har den ekonomiska kapaciteten blir de inte längre 

exkluderade från sociala aktiviteter såsom att gå på bio, bowla, fika eller äta middag. Detta eftersom 

att ungdomarna kan delta i de sociala aktiviteterna med sina vänner och må bättre och inte längre 

behöva neka, hitta på ursäkter eller bli borträknade i de sociala aktiviteterna såsom att fika, bowla 

eller gå på bio. Men det som dessutom framkommer ur resultatet är att ungdomarna har blivit 

exkluderade i andra former, vilket i deras fall handlar om tiden. Trots att arbete har medfört 

ekonomiska resurser som har ökat möjligheterna för att kunna umgås och hitta på aktiviteter med 

deras vänner har det även medfört negativa konsekvenser i form av att ungdomarna inte längre har 

samma tid som dem hade att spendera med sina vänner och familjer när de var arbetslösa. 

  

Resultatet visar att ungdomarnas identitet påverkas av arbete och arbetet har en avgörande roll för 

ungdomarnas självständighet. Identiteten är inte något som individen föds med och det skapas i 

interaktion med andra människor i det sociala livet (Jenkins 2008 refererad i Giddens, 2014). 

Identitet är också något som är föränderlig, det vill säga att identiteten som en individ har inte är 

bestämd eller fast (Johansson & Lalander, 2013). Identiteten skapas genom att individen testar sig 

fram genom att testa olika roller. Detta gör man för att hitta sin egen identitet och exempelvis kan 

individen uppnå en identitet genom att man intar en vuxen position. En vuxen position kan t.ex. 

vara att man bildar familj, skaffar sig ett arbete, även att man kan försörja sig själv eller familjen 

o.s.v. (Hammaren & Johansson, 2009). Detta som Hammaren och Johansson (2009) beskriver om 

identitet finner vi i informanternas berättelser i vårt resultat. Det vill säga att ungdomarnas identitet 

förändras när man får ett arbete. Identiteten förändras från att vara arbetslös till att ha ett arbete och 

förändras eftersom att de testar en ny roll och skapar på så sätt en ny identitet (Hammaren & 

Johansson, 2009). Detta innebär att arbete underlättar för ungdomarna att inta en vuxen position och 

skapa sig en vuxen identitet. Informanterna beskriver arbetet gav dem möjlighet till att bli 

självförsörjande, självständiga och oberoende från sina föräldrar samt omgivningen. Informanterna 

uppger att dem framförallt blev mindre ekonomiskt begränsade vilket i sin tur innebar ökad 

möjlighet till att kunna delta i det sociala livet. Några tydliga exempel som framkommer i resultatet 

är att arbete ökade chansen till att utvecklas personligt, att känna mening med livet, att kunna flytta 

ut, kunna ha råd att köpa materiella saker och att arbete innebar befrielse. Informanterna beskriver 

vidare att arbete var ett sätt att kliva in i vuxenlivet, det vill säga att informanterna inte längre var en 

börda för sin omgivning och samhället.   
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Resultatet visar att arbete har en stor betydelse för ungdomarna eftersom att det ökar möjligheterna 

till självständighet och därmed skapa sin identitet. Arbetet ger ungdomarna möjlighet till att forma 

sin identitet och därmed kunna inta en vuxen position i form av att vara självständig och 

självförsörjande. Arbete har dessutom en avgörande roll för ungdomarna eftersom att de blir mindre 

ekonomiskt begränsade. Resultatet visar att arbetet har en stor betydelse eftersom att det ökar 

informanternas möjligheter till att kunna forma det liv som ungdomarna vill ha utifrån deras 

förutsättningar. Med det menas att de har större möjlighet att umgås med sin omgivning samt ha råd 

med materiella saker som tillfredsställer dem. 

  

5.6 Ekonomi  
Det är inte alla informanter som anser att arbete har en stor betydelse utan att det snarare handlar 

om ekonomi. Informant två beskriver att arbete gav honom framförallt rutin i hans vardag och 

samtidigt berättar att han enbart arbetade för pengarna. Han tyckte inte att arbetet var roligt utan 

hade ett mål med sitt arbete och det var att tjäna pengar för att sedan kunna spara och i framtiden 

börja studera. Han tyckte inte att arbetet gav någon frihet utan att frihet var utanför jobbet och med 

pengarna han tjänade kunde han göra det som tillfredsställde honom (Informant 2).  

“Jag har alltid alltid gjort det för pengarna för att jag just då behövde pengar.” (Informant 2). 

Här blir det tydligt vad informanten anser om sitt arbete och kan tolkas som att han enbart arbetar 

på grund av ekonomisk utdelning. Det är inte arbetet som tillfredsställer honom utan att det är lönen 

som han tjänar som ger honom tillfredsställelse utanför arbetet genom att det möjliggör för honom 

att hitta på aktiviteter med sina vänner på fritiden (Informant 2). Även informant sex ger en 

likvärdig berättelse och menar på att första arbetet som han fick, arbetade han enbart för att få 

ekonomisk utdelning. Informanten påpekar att det är viktigt att individen arbetar med det som 

individen trivs med och har intresse för (Informant 6). 

Resultatet visar dessutom att arbetet inte har lika stor betydelse för alla informanter. Arbete har 

enbart ekonomisk betydelse för några av våra informanter eftersom att de inte har tyckt om det 

arbetet som de har utfört. Resultatet visar tydliga exempel och de finns hos informant två och sex 

som både menar att arbetet inte tillfredsställer de. Eftersom att de inte trivs och inte heller tycker om 

deras arbete. Arbetet för de enbart handlar om att kunna få inkomst för att kunna ha möjlighet till att 

tillfredsställa sig själva utanför arbetet. Informanternas berättelse kan tolkas utifrån Marx teoretiska 

förklaring av alienation och aspekten självsanering. Aspekten av självsanering innebär att individen 
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inte arbetar för att det är tillfredsställande, individen arbetar eftersom att de är tvungna till att arbeta 

och för att individen är beroende av att få en inkomst. Aspekten självsanering innebär också att 

individen varken känner lycka eller glädje i arbetet som man utför och lägger sin tid på (Gottzen & 

Lögdlund, 2014). Denna aspekt av alienation kan appliceras på informant sex och två:s berättelser 

eftersom de poängterar att arbetet de utför inte tillfredsställer de eftersom att de inte tycker om 

arbetet. För informanterna handlar det snarare om att de är beroende av ekonomi och arbetet 

erbjuder dem en inkomst för att kunna tillfredsställa de själva utanför arbetet. Det som kommer till 

uttryck i både informanternas berättelser är att arbetet har enbart en ekonomisk betydelse. Till 

skillnad från de övriga informanterna poängterar informant två och sex inte vikten av arbete för att 

kunna bli självständiga och komma in i vuxenlivet. Informanterna menar att de är tvungna att arbeta 

för att råd till att kunna tillfredsställa sig utanför arbetet och inte lägger stor vikt kring arbetets 

betydelse för identitetsskapande och med anledning av detta anser informanterna inte arbete har haft 

stor betydelse för dem. 
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6. Slutsatser och slutdiskussion 
I det här avsnittet kommer vi att dra slutsatser av det insamlade materialet som har analyserats för 

att diskutera huruvida syftet med studien har besvarats. 

  

Studien har haft som syfte att undersöka ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av arbetslöshet 

respektive av att arbeta. För besvara studiens syfte har två frågeställningar ställts och här nedan 

kommer var och en av frågeställningar att behandlas för att diskutera huruvida de har besvarats. 

  

Den första frågeställningen har handlat om hur ungdomarna påverkas av att ha samt sakna ett 

arbete. I resultatet framkommer det fyra aspekter av arbetslöshetens påverkan på ungdomarna. De 

aspekter som kommer till uttryck i resultatet är arbetslöshetens påverkan på vardagen, ekonomisk 

begränsning, ungdomarnas självbild och slutligen stigmatisering. Den negativa påverkan har tagit 

sig uttryck i olika former, för det första har ungdomarnas vardag påverkats på grund av att de har 

saknat ett arbete. Ungdomarna har saknat rutiner, struktur, varit sysslolösa och har känt sig 

ensamma. I och med att ungdomarna inte har haft ett arbete om dagarna har de haft mycket tid som 

de spenderat på exempelvis genom att spela spel, kolla på serier och träna för att få tiden att gå. 

  

En annan aspekt som framkommer i resultatet är att ungdomarnas sociala situation har drabbats på 

grund av arbetslösheten. Eftersom att ungdomarna inte har haft ett arbete har de inte heller haft 

ekonomi till att kunna umgås och delta på sociala aktiviteter med vänner. Detta har inneburit 

negativ konsekvenser för ungdomarna eftersom att deras situation har lett till att de har blivit 

exkluderade från deras sociala umgänge. Med det menas att ungdomarna ibland kunde bli 

borträknade på förhand eller själva avstod från att vara med på sociala aktiviteter med sina vänner. 

Men resultatet visar dessutom att det inte var alla informanter som blev exkluderade eftersom att de 

hade den ekonomiska biten som gav dem möjlighet till att kunna delta på sociala aktiviteter med 

sina vänner vilket ledde till att ungdomarna kände sig inkluderade. 

    

Den tredje aspekten som framgår i resultatet är att informanterna har under tiden som arbetslös 

blivit påverkade i form av de har fått en sämre bild av sig själv. Men resultatet visar också att det 

inte är alla informanter som har fått en negativ bild av sig själv. Slutligen handlar det fjärde 

aspekten om att informanterna har upplevt att omgivningen har haft en negativ bild av 

informanterna. Det är stigmatisering, det vill säga egenskaperna som arbetslös som har bidragit till 
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informanternas negativa självbild. Resultatet visar även att arbetslösheten har bidragit till att 

informanterna upplevt känslan av skam. 

  

Resultatet visar att ungdomarna har fått mer struktur, rutin, och sysselsättning i vardagen av att ha 

ett arbete jämfört med när de saknade ett arbete. Utöver rutinen och strukturen i vardagen 

förbättrades även informanternas möjligheter till att kunna delta och vara med i sina sociala 

umgängen. Detta för att ungdomarna hade det ekonomiska kapitalet till att kunna hitta på sociala 

aktiviteter med sina vänner jämfört med tiden som arbetslösa eftersom att de inte hade den 

ekonomiska biten. I och med att ungdomarna hade ekonomin blev de mer inkluderade i de sociala 

aktiviteterna men samtidigt blev exkluderade på grund av att de inte hade tiden till att kunna hitta på 

aktiviteter. Eftersom inkludering och exkludering är föränderliga kände informanterna att de ibland 

var inkluderade eftersom att de hade ekonomin till att umgås och hitta på aktiviteter med sina 

vänner. Men informanterna kände dessutom att arbetet har exkluderat de på andra sätt, det vill säga 

att de inte har lika mycket tid som de hade när de var arbetslösa till att kunna spendera och umgås 

med sina vänner. Arbete har också påverkat ungdomarna i form av att de har känt stolthet och för att 

de har fått en bättre bild av sig själv. De uppger att de inte längre behöver skämmas för sin 

omgivning över att de inte har ett arbete. De har snarare blivit stolta över att de har skaffat sig ett 

arbete vilket medfört till att de har fått en mer positiv bild av sig själv. Arbete har även medfört till 

att ungdomarna inte längre känner sig som avvikare, utan att man känner sig normal eftersom att de 

har gjort det som förväntas av omgivningen samt samhället. 

  

Studiens första frågeställning har besvarats genom att ungdomarna har påverkats negativ under 

tiden som arbetslös och påverkats positivt genom att arbeta. Under tiden som arbetslös kände 

ungdomarna sig negativt i form av depression och att man kände sig värdelös, men också att 

vardagen förändrades drastisk till att inte ha något att göra. Ungdomarna beskriver att när de 

skaffade sig ett arbete påverkades de positivt eftersom att de fick en stabilare vardag, det vill säga 

att ungdomarna fick rutiner och struktur som de tidigare hade saknat. Att få ett arbete efter 

arbetslöshetstiden påverkade de också positivt i form av de fick en inkomst som också gjorde det 

stabilare och tryggare för dem själva, samt att de kunde delta i aktiviteter som de tidigare varit 

tvungna att neka. Det ska även tilläggas att det inte var alla informanter som påverkats negativt av 

arbetslösheten eftersom att några av informanterna inte drabbades hårt av situationen. Det ska dock 

tilläggas att det inte enbart är en positiv bild som informanterna målar upp av arbete eftersom att de 
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beskriver att nu när de har ett arbete har de inte tid att spendera med närstående i lika stor 

utsträckning som tiden när de var arbetslösa. 

  

Den andra frågeställningen handlar om vilken betydelse arbete har för ungdomarna efter att ha varit 

arbetslösa. Resultatet visar att arbetet har en stor betydelse för ungdomarna eftersom att de befinner 

sig i en övergångsfas från att vara ungdomar till att bli vuxna. Resultatet visar att arbete har en 

betydelse för ungdomarna i form av att de blir alltmer självförsörjande, självständiga, oberoende 

och står på egna ben. Detta leder till att ungdomarna inte längre är beroende av sin omgivning eller 

samhället. I och med att ungdomarna har ett arbete leder till att de får en ny identitet, det vill säga 

från att varit arbetslös till att vara arbetare. Den nya identiteten som ungdomarna innehar som 

arbetare ökar möjligheterna till att kunna flytta ut från sina föräldrar, köpa eget hus och andra 

materiella saker. Detta innebär att arbetet underlättar för ungdomarna som befinner sig i en 

övergångsfas att inta en alltmer vuxen position. Ungdomarnas identitet är inte fast utan den är 

föränderlig och genom att ungdomarna har skaffat sig arbete har de intagit en ny identitet (Jenkins 

2008 refererad i Giddens, 2014). 

  

För att inta en ny identitet måste individen gå igenom en process det vill säga att de ifrågasätter sin 

aktuella situation, söker efter ny roll och identitet, beslutar för att inta en ny roll/identitet och att 

man slutligen träder ut ur sin gamla identitet (Ebaugh 1988 refererad i Johansson & Lalander, 

2013). Resultatet visar att ungdomarna har genomgått denna process, det vill säga att de ifrågasätter 

sin situation. Exempelvis ifrågasätter informanterna sin situation som arbetslös att de inte gjorde 

något meningsfullt med tiden o.s.v. I och med detta söker informanterna en ny roll genom att de 

söker jobb för att träda ut ur sin identitet som arbetslös. Genom att ungdomarna söker arbete och 

därmed får ett arbete intar de en ny identitet vilket innebär att de tar sig från arbetslös till arbete. 

Genom att individen intar den nya positionen från att övergå från arbetslös till arbete har man 

uppnått det som Hammaren och Johansson (2009) kallar för “uppnådd identitet”. En “uppnådd 

identitet” kan enligt Hammaren och Johansson (2009) var att individen intar en vuxen position det 

vill säga vara självförsörjande eller att individen skaffar familj o.s.v. Individerna anses vara 

avvikare om inte de uppfyller de krav som samhället kräver för att inta en vuxen position, det vill 

säga att arbeta eller skaffa familj (Hammaren & Johansson, 2009). I ungdomarnas situation har 

arbetet stor betydelse eftersom att det öppnar upp möjligheten för ungdomarna att inta en vuxen 

position uppnå den identiteten. Att inta den identiteten innebär också att ungdomarna inte avviker 

från det som samhället anser vara normalt, det vill säga att individen ska arbeta. Men det är inte alla 
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informanter som anser att arbetet har haft en stor betydelse för dem eftersom att de enbart har 

arbetat för att de har varit ekonomiskt beroende. Två informanter påpekar att arbetet inte 

tillfredsställer dem, utan att de snarare behöver inkomst för att kunna tillfredsställa sig själva 

utanför arbetet. 

  

Studiens andra frågeställning har besvarats eftersom att resultatet visar att arbete har en stor 

betydelse för de flesta ungdomar som deltagit i studien. Ungdomarna menar eftersom att de har känt 

och varit med om den tuffa perioden som arbetslös, betyder arbete mycket för dem. För de flesta av 

ungdomarna handlar det inte om ekonomin, utan att det handlar om identitetsskapande det vill säga 

att genom att inneha ett arbete underlättar det processen för ungdomarna att bli vuxna och inta en 

vuxen position. Olofsson och Lundahl (2013) beskriver att arbetslösheten får konsekvenser i form 

av utanförskap och sociala risker. Även Rantakeisu (1996) belyser problematiken och menar på att 

ungdomarna befinner sig en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet. Ungdomarna försöker 

forma sin identitet och delaktighet genom att hamna i arbetslöshet riskerar ungdomar att hamna 

utanför samhället. Resultatet i vår studie understryker att arbete är viktig eftersom att det blir ett 

verktyg för ungdomarna att forma sin identitet och inta en vuxen position. Utan ett arbete kan det 

bli svårt för ungdomarna att inta en vuxen position och därmed finns det risk för dem att hamna i ett 

utanförskap. Därför anser vi att det är viktigt att staten tar till åtgärder för att lösa problematiken, 

det vill säga åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi anser att åtgärder krävs eftersom att 

ungdomsarbetslösheten utgör ett samhällsproblem enligt Rantakeisu (1996). Arbetet spelar därmed 

en avgörande roll för att ungdomarna ska inta en vuxen position och därmed skapa en ny identitet. 

  

Studien tog sin grund i tre tidigare forskningar som har behandlat ämnesområdet ur olika 

infallsvinklar. För det första har Eriksson (1998) studerat arbetets betydelse för individer och 

huruvida inställningen varierar mellan olika gruppkategorier. Eriksson (1998) beskriver att arbetet 

har betydelse i form av att individen inte blir för slapp, inkomsten för individen samt att arbetet har 

betydelse för att skapa sociala nätverk utanför den egna familjen. För det andra har Gillberg (2010) 

undersökt hur ungdomar ser på arbete och vilken roll arbete har för ungdomars liv och drömmar. I 

resultatet kommer Gillberg (2010) fram till att ungdomarna ser stora möjligheter med arbete för att 

kunna uppnå sina drömmar medan andra inte alls ser några möjligheter. Slutligen har Nyman (2014) 

studerat ungdomars attityd till arbete, hur de uppfattar begreppet arbete och arbetsidentitet. I sin 

avhandling kommer hon fram till tre kategorier och det är ekonomiska skäl, sysselsättning och 

självförverkligande. Dessa kategorier som hon kommer fram till är attityderna till arbete (Nyman, 
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2014). I Eriksson och Nymans undersökningar belyses att arbete har en ekonomisk betydelse för 

ungdomarna och i Gillbergs (2010) avhandling visar resultatet att en del av ungdomarna som 

deltagit i studien ser stora möjligheter med arbete till att kunna förverkliga sina drömmar medan 

andra inte ser några möjligheter eller förutsättningar med arbete till att förverkliga sin dröm. Det 

som visas i vår undersökning är att arbete har en ekonomisk betydelse för ungdomarna eftersom att 

det ökar förutsättningarna för att informanterna kan umgås med sina närstående och ha ett socialt 

liv. Utöver ekonomisk betydelse visar resultatet i vår undersökning att arbete också har betydelse 

för ungdomarnas identitetsskapande. Det vill säga att arbetet underlättar processen för ungdomarna 

att inta en så kallad vuxen position och därmed bli oberoende från sina föräldrar och bli 

självständiga individer. Detta anser vi är det forskningslucka som har funnits i tidigare forskning 

och som vi anser att vår undersökning har bidragit till. Det vill säga att arbete inte enbart har en 

ekonomisk betydelse utan att det även har betydelse för ungdomarnas identitetsskapande. 

Det som vi anser hade kunnat stärka studien ytterligare är att ha med tidigare forskning som berör 

arbetslöshet. Anledningen till att vi inte har tagit med tidigare forskning om arbetslöshet är för att vi 

har fokuserat på ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av arbetslöshet respektive arbete. Detta 

har lett till att vi har lagt alldeles för mycket fokus på arbete och det har lett till att vi har missat att 

ta med tidigare forskning som berör arbetslöshet. Detta är något som vi på efterhand har reflekterat 

över och anser kan ha stärkt studien ytterligare om vi hade lyft fram tidigare forskning om 

arbetslöshet. 

Arbetslöshet och arbete är omdiskuterade fenomen och därför är det sociologiskt intressant att 

behandla dess konsekvenser och påverkan på informanterna. Därför är det sociologiskt intressant att 

skapa sig en ökad förståelse för informanternas upplevelser och erfarenheter av dessa fenomen. Vi 

anser att studien bidrar till en ökad förståelse för hur ungdomarna påverkas av erfarenheterna och 

upplevelserna av ha ett respektive sakna ett arbete. Vi anser att studien bidrar till tidigare forskning i 

form av att studien undersöker ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av arbetslöshet och 

arbete. I och med att studien studerar fenomenet ur ett annorlunda perspektiv bidrar det till ny 

kunskap i form av hur ungdomarna upplevde tiden som arbetslös och tiden som arbetare. Resultatet 

som studien har kommit fram till är att ungdomarnas liv påverkas i form av att de inte har 

ekonomisk möjlighet till att bland annat delta på sociala aktiviteter. Hur ungdomarna ser på sig 

själva samt hur omgivningen ser på dem. Studiens bidrag är således inte enbart arbetets betydelse 

för ungdomarnas identitetsskapande, det vill säga att det blir lättare för ungdomarna att inta en 
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vuxen position utan att studien även bidrar till att beskriva hur ungdomarna har påverkats med och 

utan ett arbete.   

  

För att genomföra studien har vi använt oss av den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden 

har varit lämplig att använda eftersom att vi har fått ökad förståelse om ungdomarnas upplevelser 

och erfarenheter av arbetslöshet samt arbete. Det som vi kan kritisera är bekvämlighetsurvalet, vi 

har intervjuat informanter som varit närmast till hands. Vi har intervjuat ungdomarna genom 

telefon, Skype samt på plats. Nackdelen med att ha intervjuat genom telefon och Skype är att 

interaktionen mellan oss och informanterna inte har blivit detsamma som om de hade genomförts på 

plats. Det innebär att vi kan ha förlorat värdefull interaktion i form av känslor och ögonkontakt med 

informanterna. Det som vi hade kunnat göra annorlunda är att intervjua alla informanter på plats, 

men på grund av svårigheten att få tag på informanter har vi genomfört studien som vi har gjort. En 

annan viktig aspekt som är värd att poängtera är att vi inte har kunnat sätta en tidpunkt på hur länge 

ungdomarna ska ha varit arbetslösa eller hur lång tid de ska ha arbetat. Anledningen till att vi inte 

har kunnat sätta en tidpunkt beror på att några av ungdomarna har varit arbetslös länge medan andra 

enbart några månader. När det gäller arbete har ungdomarna hunnit byta arbete vid flera tillfällen 

och av dessa anledningar har ungdomarnas erfarenhet varit i fokus och inte tidpunkten. 

  

6.1 Framtida forskning 
Vår studie har kommit fram till att ungdomarna har påverkats på flera olika sätt till följd av 

arbetslöshet samt att inneha ett arbete. Resultatet visar att arbetslöshet har en negativ påverkan på 

ungdomarna. Det som påverkas negativt är deras vardag, samt att de kunde bli exkluderade från 

sociala aktiviteter såsom fika, middag eller att gå på bio med sina vänner eftersom att de saknade 

den ekonomiska resursen. Resultatet visar även att ungdomarna har fått en negativ självbild och 

upplevt känslan av skam till följd av ett saknat arbete. När det handlar om arbete visar vår studie att 

ungdomarna inkluderas från de sociala aktiviteterna samt att de får en bättre självbild och stärkt 

självförtroende. Resultatet visar även att arbete har en avgörande roll för ungdomarna för att kunna 

inta en vuxen position samt skapa en ny identitet. Vi har i studien fokuserat på hur ungdomarna 

påverkas av att sakna och ha ett arbete, de vore intressant i framtida forskningar att studera vilken 

roll staten exempelvis arbetsförmedlingen har för att vägleda och hjälpa ungdomarna från 

arbetslöshet till arbete. Det vill säga vilka hjälpmedel och resurser är tillgängliga för ungdomar att 

kunna ta sig ut ur arbetslösheten. 
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Bilaga
  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön: 

2. Födelseår: 

3. Födelseland: 

4. Utbildning: 

5. Arbete: 

  

Arbetslöshet 

6. Kan du beskriva hur en vanlig dag såg ut, under tiden du var arbetslös? 

  

7. Hur länge var du arbetslös? 

  

8. Kan du beskriva känslan av att vara arbetslös? 

  

9. Hur blev du bemött av omgivningen? 

  

10. Hur formades du utav arbetslöshetstiden? 

  

Sociala relationer 

11. Kan du beskriva din sociala situation, under tiden du var arbetslös? 

  

12. Påverkades dina sociala relationer på något sätt? 

  

13. Hur såg dina valfriheter ut? (Kunde du göra vad du vill/begränsad) 

  

14. Kände du att du hade stöd av omgivningen? 

Hinder och möjligheter 

15. Hade du planer på att flytta hemifrån och bo själv? 
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16. Hur såg möjligheterna ut till att kunna flytta ut? 

  

Vägen till jobb 

17. Kan du beskriva hur du gick tillväga för att skaffa ett arbete? 

  

18. Hur aktiv var du med att ändra din livssituation? 

Arbete 

19. Kan du beskriva känslan när du fick ett arbete, efter att du hade varit arbetslös?   

  

20. Vilken betydelse har arbete för dig och hur påverkar det ditt liv? 

  

21. Trivs du med ditt nuvarande arbete? 

  

22. Har ditt arbete ökat dina chanser till att bli självständig och komma in i vuxenlivet? 

  

Roll på arbetsplatsen 

23. Vad är din roll och vad bidrar du till på arbetsplatsen? 

  

24. Hur ser din relation ut med dina arbetskamrater? 

  

25. Känner du dig inkluderad eller exkluderad på arbetsplatsen? 

  

Bidrag till samhället 

26. Hur känner du att du bidrar till samhället?   

  

27. Tycker du att det är viktigt att bidra genom arbete? 

  

Livet idag 

28. Hur har din sociala situation förändrats jämfört med när du saknade arbete? 

  

29. Har dina sociala relationer påverkats? 
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30. Hur har din vardag förändrats jämfört med när du saknade ett arbete? 

  

31. Hur ser ditt liv ut idag, nu när du har ett arbete? 

  

32. Avslutande frågor 

- Övrigt 

- Vill du tillägga något som vi har missat att ta upp? 
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