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Abstract 
 
Föreliggande studie är av kvalitativ art och grundar sig på intervjuer med tio arbetssökande 
ungdomars om deras situation där subjektiva upplevelser framkommit. Syftet med studien är 
att få en förståelse för hur tio ungdomar upplever den egna situationen som arbetssökande och 
sin framtidstro. Ungdomarna befinner sig inom den arbetsmarknadspolitiska åtgärden 
Vägvisaren, vilket är empirins fält. Bakgrunden belyser vilka effekter det faktum att individen 
är arbetssökande får för vardagslivet. Bakgrunden behandlar också de faktorer som försvårar 
ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. 
   För att förklara ungdomarnas situation som arbetssökande och styrka analysen har Ziehe's 
och Giddens teorier om livsplaner, livsstilar och faktorer som leder till ångest använts. Dessa 
båda teoretiker presenterar teorier som förklarar ungdomars beteende i det moderna samhället. 
   Resultatet påvisar att ekonomin har stor betydelse för vardagslivet. Informanterna talar om 
en osjälvständighet och en beroendeställning till följd av deras situation som arbetssökande. 
De talar om att de för att klara sin vardagliga ekonomi tvingas att ta arbeten som de 
egentligen inte önskar. De individer vilka är boende i föräldrahemmet talar om förhoppningen 
att kunna skaffa sig ett eget boende vilket är omöjligt i nuläget. Ungdomarna är även 
begränsade i sina sociala aktiviteter där triviala sysselsättningar som att fika med sina vänner 
eller konsumera något utöver den nödvändiga standarden blir bekymmersamt. Dessa 
uttalanden kan i analysdelen relateras såväl till studiens teoretiska perspektiv som till 
bakgrunden vilket stärker studiens resultat. 
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1. Inledning 
 
Karlskrona har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet. Över 10 procent av 
kommunens 18-25 åringar är arbetslösa1.  
   Vår förförståelse utgörs av att vi under de första veckorna av kursen Sociologi 41-60 poäng 
genomförde en fältstudie på organisationen Vägvisaren i Karlskrona kommun. Detta är en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att hjälpa arbetssökande ungdomar ut i 
arbetslivet med hjälp av teoretisk undervisning, yrkespraktik samt vägledning. Då vi i 
fältstudien fokuserade på organisationens uppbyggnad och personalen fann vi det intressant 
att även genomföra en studie om de arbetssökande ungdomarna. 
   Att vara arbetssökande innebär ständig oro över ekonomin där stress över att kanske inte 
klara av de nödvändigaste utgifterna hör till vardagen. Dessa individer hamnar ofta i en 
beroendeställning till andra människor och samhällets övermakt. Önskan om att leva ett 
självständigt liv leder till att individen tvingas arbeta med sådant de egentligen inte 
eftersträvar. Planeringen av framtiden med eget boende och därefter familjebildande försvåras 
till följd av de ekonomiska förutsättningarna. Den situation som arbetssökande individer 
befinner sig i kan ge upphov till ångest och depression.  
   Ungdomar är också en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden till följd av att de ofta inte 
har någon högre utbildning samt att de på grund av sin ålder inte hunnit få någon omfattade 
arbetslivserfarenhet. 
   I studien har kvalitativ metod använts i form av att tio arbetssökande ungdomar intervjuats 
om sin situation som arbetssökande och sin framtidstro.    

1.1 För uppsatsen centrala begrepp 
Nedan följer en definition av de begrepp vilka är centrala för förståelsen av uppsatsen. 

1.1.1 Arbetssökande 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har valt att använda begreppet ”arbetslös” för att definiera 
personer som är utan arbete. Även i litteratur inom området finns det en frekvent användning 
av begreppet arbetslös. Arbetsslösa personer är enligt AMS ”personer som är utan arbete och 
kan ta arbete direkt". Hit räknas inte personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program”2. 
I studien används istället begreppet ”arbetssökande” om de ungdomar som söker arbete. 
Begreppet arbetssökande används i bemärkelsen att individen inte är sysselsatt med vare sig 
arbete eller studier. Huruvida individen är utan sysselsättning på frivilliga eller ofrivilliga 
grunder är ovidkommande för studien. Ungdomarna i studien räknas som arbetssökande trots 
att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

1.1.2 Ungdomar 
I boken Skola-fritid-framtid skriver Jönsson et al att ”begreppet ungdom kan användas som en 
bestämning av en viss tidsperiod under livsbanans förlopp som varje människa på vägen mot 
det vi kallar vuxenlivet måste passera”.3 
   Ungdomarna befinner sig i den situation, på väg mot vuxenlivet, vilken Jönsson et al 
beskriver ovan. I föreliggande studie avses ungdomar de individer som är mellan 20 och 24 
år.  

1 http://www.karlskrona.se/templates/Page____28681.aspx 2006-04-17 
2 http://www.ams.se/rdfs.asp?A=59629&L=35 2006-05-03 
3 Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman, Mikael Palme. (1993). Skola-fritid-framtid. 
   Lund:Studentlitteratur. s 17. 
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1.1.3 Framtidstro 
I studien är framtidstro ett centralt begrepp till följd av att tankarna kring denna är ett tydligt 
mönster i intervjuerna.  
   Framtidstro är enligt definitionen i Nationalencyklopedin ”tro på att framtiden blir bättre än 
nutiden”.4  
   Institutet för framtidsstudier beskriver att framtidstro ”är summan av alla individuella och 
kollektiva handlingar. Institutioner som marknad, stat och familj påverkar människors 
handlande via en blandning av resursfördelning, incitament, normer och vanor”.5 De 
institutioner som citatet beskriver är sådana som även har påverkan för informanternas 
situation som arbetssökande.  

1.2 Disposition 
Efter detta inledande avsnitt preciseras studiens problemområde och syfte. Därefter följer 
kapitlet bakgrund som är indelad i tre huvudavsnitt. Den inleds med en beskrivning av 
utvecklingen från barnarbete till ungdomsarbetslöshet, de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
vilka vidtagits mot ungdomsarbetslöshet samt ekonomins betydelse för livssituationen 
klargörs. Nästa del utgörs av tidigare forskning där ungdomsarbetslösheten under 1990-talet 
och ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden beskrives. Den tredje delen belyser 
studiens kontext, vilken utgörs av organisationen Vägvisaren som är fältet för studiens empiri. 
Bakgrunden avslutas med en redogörelse för studiens avgränsningar. Nästa del är de 
teoretiska utgångspunkterna där teoretikerna Anthony Giddens och Thomas Ziehe’s teorier 
har använts. Därpå följer studiens metod där Vägvisarens organisationsstruktur, de kvalitativa 
metodologiska utgångspunkterna, uppläggningen av den empiriska studien, bearbetning och 
analys av det empiriska materialet, reliabilitet och validitet samt metoddiskussion under 
avsnittet metod. Efter detta presenteras studiens resultat vilket inleds med en kort presentation 
av informanterna för att efterföljas av studiens sju teman. Uppsatsen avslutas med en 
analysdel och en slutdiskussion. 

2. Problemprecisering och syfte 
Karlskona är en kommun med hög ungdomsarbetslöshet.6 Kraven på arbetsmarknaden är 
höga då många arbeten kräver arbetslivserfarenhet och vidareutbildning. Detta i förening med 
förutsättningarna från rådande konjunkturläge gör ungdomar till en utsatt grupp på 
arbetsmarknaden. Ungdomarna som ligger till grund för empirin befinner sig inom den 
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Vägvisaren. Denna ska fungera som en hjälp ut i arbetslivet 
i form av ett teoretiskt program i kombination med arbetsplatsförlagd praktik. 
   Intresset återfinns i att studera vad det finns för faktorer som försvårar ungdomarnas väg ut i 
arbetslivet, hur de ser på samhällets hjälp samt att undersöka arbetslöshetens påverkan för 
individen.  
   Syftet med studien är att få en förståelse för hur tio ungdomar upplever den egna situationen 
som arbetssökande och sin framtidstro. 

3. Bakgrund 
Kapitlet inleds med att ungdomsarbetslösheten belyses ur ett historiskt perspektiv. Då endast 
knapphändig statistik finns inom området under mitten av 1900-talet tas beskrivningen åter 
upp under 1970-talet. Då studien syftar till att beskriva individer som i nuläget är 

4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O155300 2006-05-14 
5 http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1455&intLevel1Clicked=1454 2006-05-29 
6 http://www.karlskrona.se/templates/Page____28681.aspx 2006-04-17 
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arbetssökande anser vi detta vara tillräckligt för att få en förståelse för deras situation. I nästa 
del presenteras de åtgärder som vidtagits mot ungdomsarbetslöshet samt den betydelse 
ekonomin har för livssituationen. Efter det förevisas för studien relevant tidigare forskning, 
studiens kontext samt avgränsningar. 

3.1 Från barnarbete till ungdomsarbetslöshet 
I det traditionella bondesamhället utnyttjades barn som arbetskraft och de började arbeta vid 
sju års ålder. Ett alternativ var att barnen deltog i olika hantverksyrken för att bidra till 
familjens försörjning samt att de lärde sig ett yrke. 
   Då industrialiseringen inleddes under 1750- talet förändrades barnens villkor då industrierna 
krävde billig och medgörlig arbetskraft. Rekryteringen till dessa fabriker skedde ofta med 
tvång. Under industrialiseringen fick föräldrarna ingen fattighjälp om de inte skickade iväg 
sina barn till industrierna vilket ledde till att barn tvångsrekryterades i stor utsträckning. De 
löner vilka barnen tillhandahöll var så knappa att barnen inte ens själva kunde leva på dessa. 
Det var vanligt att barnen fick arbeta mer än 14 timmar dagligen under dåliga 
arbetsförhållanden. För ungdomar över 15 år var det fram till slutet av 1800-talet straffbart att 
vara arbetslös.7 Industrialismen ledde till förhöjd arbetslöshet då arbetarna stor utsträckning 
byttes mot maskiner. Detta påverkade således även ungdomsarbetslösheten då barn och 
ungdomar fanns representerade i industriarbeten.8 
   Hammarström beskriver att under 1900-talets första hälft är statistiken om 
ungdomsarbetslösheten knapphändig. Siffrorna utgörs främst av statistik i förhållande till den 
totala arbetslösheten.9 Under nästa punkt kommer ungdomsarbetslösheten på 1970-talet 
fortsätta behandlas.     

3.2 Insatser mot ungdomsarbetslöshet 
Riksdagen beslutade år 1975 att skolan tillsammans med arbetsförmedlingen skulle ansvara 
för att under två år följa upp alla ungdomar som slutar grundskolan. År 1976 beslutades att ett 
förmånligare bidrag skulle ges till ungdomar med beredskapsarbete. Beredskapsarbete innebar 
en sysselsättningsåtgärd utförd av arbetsförmedlingen för ungdomar som inte fick arbete och 
där utbildnings- eller vägledningsinsatser inte var aktuella. Denna åtgärd pågick i sex 
månader. 
   En regeringsproposition uppkom år 1978 vilken hade som målsättning att alla som ville och 
kunde arbeta skulle ges möjlighet till ett arbete som upplevdes som meningsfullt. Året efter 
skrev Skolöverstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) till regeringen om att de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilka vidtagits gentemot ungdomarna varit för omfattade då 
de anser att dessa åtgärder minskar ungdomarnas intresse för utbildning. De bedömde att 
insatser på utbildningsområdet borde ges högsta prioritet vilket resulterade i att 
gymnasieskolans resursstöd förbättrades något. En sysselsättningsutredning föreslog i 
samband med detta att utbildningspolitiken skulle förstärkas för att alla ungdomar skulle få 
möjlighet till yrkesutbildning. 
   Regeringen uppförde år 1980 en ungdomsproposition vilken medförde att 
sysselsättningsåtgärderna för ungdomar förändrades väsentligt. Beredskapsarbeten drogs in 
för ungdomar under 18 år och ersattes med och introduktionsprogram och yrkesutbildning 
vilket innebar företagsförlagd utbildning. Ungdomarna fick därmed högst arbeta åtta timmar 
per dag i maximalt 40 veckor. Istället för lön fick ungdomarna studiebidrag som gav 

7 Anne Hammarström (1986) Ungdomsarbetslöshet och ohälsa.  Luleå: Grafiska institutet. s 1. 
8 Anne Hammarstöm (1996). Arbetslöshet och ohälsa – om ungdomars livsvillkor. Lund: Studentlitteratur. s 17. 
9 Hammarström (1986). s 16. 
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ekonomisk likställdhet med studerande ungdomar vilket gjordes i hopp om att främja 
gymnasieutbildningen.  
   Ett avtal slöts mellan Landstingsorganisationen, Svenska Arbetsgivareföreningen och 
Förhandlings- och samverkansrådet PTK år 1982 om inrättandet av ungdomsplatser vilket 
innebar att ungdomarna fick arbeta åtta timmar dagligen i högst sex månader på samma 
arbetsplats. Ersättning utgavs per närvarodag. Fram till juli år 1982 ansvarade AMS för 
ungdomsplatserna, ett ansvar som skolan sedan övertogs av skolan.  
   Ett riksdagsbeslut år 1983 ledde till att yrkesintroduktionen och introduktionsprogram 
ersattes av individuella planer. Dessa planer innebar uppföljningsprogram och särskilda 
kurser. Ungdomarna fick studiebidrag och ungdomsplatserna kompletterades med 
utbildningsinslag. 
   Lagen om ungdomslag för ungdomar mellan 18 och 20 år verkställdes år 1984. Denna 
innebar att åldersgruppen skulle tillgå ungdomsplats fyra timmar dagligen. Beredskapsjobben 
försvann därmed för denna åldersgrupp.10 Detta genomfördes samtidigt som ett 
rekryteringsstöd till arbetsgivare som anställde ungdomar i åldrarna 18 till 24 år infördes. 
   Ett avtal inom den privata sektorn kom till stånd år 1986 som rörde så kallade 
inskolningsplatser. Ett liknande avtal upprättades inom den offentliga sektorn år 1989. Under 
detta år upphävdes också lagen om ungdomslag för att ersättas av särskilda ungdomsplatser 
hos offentliga arbetsgivare. Endast inskolningsplatserna hos offentliga arbetsgivare fick en 
viss genomslagskraft under år 1991 och år 1992 till följd av den kraftiga 
konjunkturnedgången. Denna lag upphävdes dock år 1992 och möjligheten att anvisa 
ungdomar mellan 20 och 24 år beredskapsarbete infördes. Nästkommande åtgärd mot 
ungdomsarbetslösheten var ungdomspraktiken. År 1995 ersattes ungdomspraktiken med 
ungdomsintroduktion vilken innebär fyra månaders praktik med ytterligare sex månaders 
anställning hos arbetsgivaren.11  

3.3 Arbetets betydelse för livssituationen 
För de individer som ser sitt arbete enbart som en inkomstkälla behöver arbetslösheten inte 
innebära någon större förlust om individen kan erhålla ekonomisk ersättning på annat sätt. 
Om arbetet emellertid även uppfyller andra behov än de ekonomiska ökar risken för att 
individen mår dåligt av arbetslösheten.12 Arbetet leder till att individen får en tidsstruktur av 
dagen och en ökad aktivitet. Individen får det sociala behovet av att träffa människor uppfyllt 
samt att känslan av att tillsammans arbeta mot mål som individen inte skulle klara av ensam 
är positiv för människor. Individens personliga status och identitet bekräftas också med hjälp 
av arbetet.13 
   Ekonomin blir en essentiell del av den arbetslöses vardag som framkallar stress till följd av 
oron över resurserna inte ska räcka till. I relation till bekantskapskretsen minskar individens 
handlingsutrymmen då ekonomin begränsar konsumtionsmöjligheterna. Den ekonomiska 
stressen kan få inverkan på individens levnadsvanor, sociala relationer och aktivitetsnivå.14 

3.4 Tidigare forskning 
Följande avsnitt belyses forskning som bedrivits om ungdomsarbetslösheten under 1990-talet 
och ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden. 

10 Hammarström (1986). s 3 f 
11 Martin Börjeson (1996). Arbetslöshet, folkhälsa och välfärd. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. s 97 f. 
12 Anne Hammarström (1996). s 21. 
13 Ibid., s 70. 
14 Ibid., s 221. 
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3.4.1 Ungdomsarbetslösheten under 1990-talet 
Tommy Lindkvist beskriver i artikeln ”Ungdomar – en grupp i kläm” att 
ungdomsarbetslösheten ökade avsevärt under 1990-talets första hälft. Krisen under 1990-talet, 
vilken kulminerade år 1993, slog hårt mot ungdomarna. Arbetsinkomsterna för samtliga 
sysselsatta har haft en negativ utveckling men ungdomarna har drabbats hårdast under 1990-
talet. Detta orsakar en reducering både av antalet arbetstimmar och lönenivån för 
ungdomarna. 
  Lindkvist beskriver att etableringen i vuxenvärlden förutsätter ett arbete och fast inkomst på 
en nivå som ger utrymme för självständig ekonomi, egen bostad och familjebildning. En 
sedvanlig väg mot familjebildande sker i fyra steg; kvarboende hos föräldrarna, ensamboende, 
sammanboende med partner och slutligen sammanboende med barn. Dessa stegvisa 
övergångar görs med allt längre tidsintervaller, ett fenomen som började märkas under 1990-
talet. Andelen unga med barn har sänkts markant till följd av att åldern på 
förstagångsföräldrar ökat. Ungdomar tenderar också att i större utsträckning inleda det egna 
boendet med hyresrätt eller boende i andra hand. Boende som kräver ekonomisk insats sker, 
om alls, i ett senare skede. Andelen unga som äger sin bostad minskade under 1990-talet. 
Detta förklarar Lindkvist med att fler unga bor hos sina föräldrar en längre tid samt att fler 
ungdomar inte är i ekonomisk status att äga sin bostad.15 
   Sysselsättningsgraden minskade kraftigt under början av 1990-talet då den föll från 4,5 
miljoner till 4 miljoner.  Detta innebar att en tiondel av sysselsättningen försvunnit fram till år 
1996. Då arbetsmarknaden krymper medför detta att nyrekryteringen minskar. Dessa kriser 
drabbar därför individer som ska etableras på arbetsmarknaden där ungdomar och invandrare 
är de grupper som har de mest problematiska situationen. 
   Inträdet på arbetsmarknaden är ett stort steg för individen vilket ofta sammanfaller med 
andra stora livsprojekt såsom utflytten från föräldrahemmet och familjebildande. Individen 
måste vid inträdet på arbetsmarknaden inta ett nytt fält med nya roller vilka innebär nya 
upplevelser och möjligheter. Denna brytpunkt kantras dessvärre ofta av stora problem och 
besvikelse vilket blev fallet för många ungdomar i början av 1990-talet. Deras intåg på 
arbetsmarknaden utgjordes av senare och otryggare sysselsättning och inkomster.16  
   Ungdomars relativa levnadsstandard har sänkts och skillnaden mellan andra generationer 
har ökat. Detta har skett till följd av att inkomstklyftan mellan ungdomar och äldre 
generationer har ökat. Då ungdomars konsumtionsmönster studeras i förhållande till 
generationerna medelålder (45-64år) och äldre (65 och uppåt) går det att utläsa att 
levnadsstandarden är lägre. Bostadsstandarden är lägre för de ungdomar som har egen bostad. 
Ungdomar visar också tendenser på uppskjuten konsumtion av varor och tjänster utöver 
levnadsstandarden såsom bilar och semesterresor. Ungdomars oförmåga att konsumera något 
utöver den nödvändiga levnadsnivån leder till att ungdomars standard sänks.17  

3.4.2 Ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden 
Lena Schröder beskriver ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden. Vem som blir 
arbetslös är ofta ett resultat av konjunkturen. De individer som anses ha de sämsta 
förutsättningarna står utanför arbetsmarknaden i alla konjunkturlägen. Vem som ingår i 
gruppen med de sämsta förutsättningarna varierar med konjunkturcykeln. Vid högkonjunktur 
drabbas främst ungdomar med olika sociala problem. Vid lågkonjunktur drabbas de flesta 
ungdomar på något sätt.  

15 http://www.scb.se/Grupp/allmant/_dokument/BE0801_2003K0%E2%80%A6TI_02_A05ST0304.pdf  
     2006- 05-09 
16 Ungdomars etablering: Generationsklyftan 1980-2003. Statistiska centralbyrån [SCB]. Örebro: SCB-tryck.  
     (2005).s 23. 
17 http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_04.pdf 2006-05-05 
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   Ungdomars sysselsättning kan generellt delas upp i tre kategorier; de som arbetar, de som 
studerar och de som är arbetslösa.18  
   Sedan 1960-talet har gymnasie- och högskoleutbildningar utökats markant. Den ökande 
utbildningstakten har lett till att allt högre kompetens krävs för att få ett arbete. För ungdomar 
med enbart grundskoleutbildning eller utbildning från de mindre attraktiva 
gymnasieprogrammen är risken att drabbas av arbetslöshet högre, särskilt under 
lågkonjunktur.19 
   Vilka ungdomar som studerar vidare och vilka som väljer att börja arbeta direkt efter 
avslutat gymnasium påverkas av en rad olika bakgrundsfaktorer. Dessa omständigheter kan 
även öka risken för arbetslöshet. Sådana förhållanden utgörs av utbildning, social bakgrund, 
kön och utländsk bakgrund. En annan viktig faktor är konjunkturutvecklingen. När efterfrågan 
på arbetskraft är låg ökar andelen studerande ungdomar.20 
   Det finns en rad faktorer vilka är väsentliga för vem av de platssökande individerna som en 
arbetsgivare anställer. Dessa utgörs av referenser från tidigare arbetsgivare, utbildning, 
personliga egenskaper och arbetsgivarens personliga kännedom om den arbetssökande. 
Ungdomar har generellt sett svårare att få arbete då de inte har någon arbetslivserfarenhet att 
påvisa. Det finns ytterligare en viktig faktor, nämligen statistisk diskriminering. Detta innebär 
att då arbetsgivaren har ofullständig information om den arbetssökande grundas 
anställningsbeslutet på hur liknande individer brukar uppträda. Individerna kategoriseras 
statistiskt utifrån faktorer såsom att kvinnor har hög frånvaro, ungdomar inte kan passa tider 
och att invandrare inte förstår svenska. Huruvida en individ får arbete grundar sig därmed på 
riktiga eller oriktiga genomsnittliga egenskaper hos den grupp individen kategoriseras in i 
istället för att individen bedöms på de egna förutsättningarna.21 

3.5 Studiens kontext 
Här redogörs kort för studiens kontext i form av presentation av Vägvisaren som organisation 
samt en projektbeskrivning av denna. Därefter följer en presentation av Vägvisarens 
organisationsstruktur samt en presentation av de intressenter som är betydelsefulla för 
organisationen. 

3.5.1 Organisationen Vägvisaren 
Vägvisaren startade som ett EU-projekt i oktober år 1997 i samband med att regeringen första 
januari 1998 införde utvecklingsgarantin för ungdomar i åldern 20 till 24 år. Ett 
samarbetsavtal upprättades mellan arbetsförmedlingen i Karlskrona och Karlskrona kommun. 
   Den första april 2000 överfördes Kommunala programmet (KUP) för ungdomar i ålder 17 
till 19 år från utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen till Vägvisaren. 
Samarbetsavtal gällande KUP finns mellan arbetsförmedlingen, Karlskrona kommun och 
Vägvisaren.22 
   Vägvisaren är idag en del av Karlskrona kommuns näringslivsenhet och medverkar till 
kompetensutveckling för ungdomar i ålder 17 till 24 år.  

3.5.2 Projektbeskrivning av Vägvisaren 
Vägvisarens syfte är att genom en samlad kunskap skapa förutsättningar för en tidig och 
gemensam kartläggning och utformning av individuella handlingsplaner. Detta utförs på så 

18 Lena Schröder (2001). Att vara ung på den svenska arbetsmarknaden. Stockholm: Publicera Information. s 15. 
19 Ibid., s 15 f. 
20 Schröder (2001). s 16. 
21 Ibid., s 17. 
22 Verksamhetsrapport Vägvisaren 2002. Karlskrona kommun 2003. s 1. 
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sätt att ungdomarnas individuella behov tidigt identifieras samt att åtgärder genomförs vilka 
syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 
   Vägvisarens målsättning är att via ett uppbyggt närverk minimera långtidsarbetslösheten 
bland ungdomar. Ungdomar som saknar slutbetyg från grund- och gymnasieskola ska ges 
förutsättningar för att fullfölja sina studier. Vägvisaren ska också stimulera till 
kompetenshöjande studier. 
   Varje ungdom i verksamheten utformar sin egen handlingsplan och erbjuds erforderlig 
vägledning. Denna handlingsplan följs kontinuerligt upp under projektets gång. 
   Det är väsentligt att projektet utgår från individen och arbetar processinriktat med 
inriktningen att ungdomar ska finna sin egen motivation och drivkraft genom att ge möjlighet 
till personlig utveckling fysiskt, socialt och mentalt. Ungdomarna ska stimuleras till att 
fullfölja och fortsätta sina studier. De ska också ges insikt i såväl utbildning som 
marknadsfrågor. Även vidgade vyer och infallsvinklar ska ges.23 
   Vägvisarens verksamhet styrs i hög grad av konjunkturläget på arbetsmarknaden och 
innehållet förändras kontinuerligt.  
   Programmet inbegriper 17 dagar där arbets- och praktiksökning samt 
utbildningsinformation står i fokus. Programmet innehåller gruppövningar för ökad social 
kompetens, utbildningsinslag vilka ger utbildningscertifikat samt friskvård vilken kan utföras 
i grupp. Handlingsplanerna är ett viktigt hjälpmedel som följs upp under enskilda 
vägledningssamtal. 
   Det finns en stor del av Vägvisarens arbete som handlar om individuella insatser. I denna 
del får ungdomarna bland annat möjlighet till praktik inom olika yrkesområden, 
komplettering av vuxenutbildning, läsa körkortsteori och ta datorkörkort. Det finns möjlighet 
till kompletterande utbildningar i samråd med vuxenskolan, ungdomsskolan samt 
folkhögskolan Litorina. Samverkan finns även med högskolor för att underlätta för de 
ungdomar som inte fullföljt sin utbildning. Personligt stöd och vägledning ska finnas med 
under hela programtiden. 
   Varje deltagare har en månads praktik på respektive arbetsplats där det sker kontinuerlig 
avstämning och uppföljning i form av vägledningssamtal. Ungdomarna ska i största mån själv 
söka sin praktikplats. I vissa fall kan de få hjälp då detta behövs. Det sker en 
trepartskommunikation mellan ungdomen, arbetsgivaren och handledaren ute på 
praktikplatsen. 
   Vägvisaren har ett gott samarbete med stora och små företag. De flesta företagen är positiva 
till att ta emot ungdomar i praktik och därmed får de möjlighet att visa sin kompetens. Här 
skapas många värdefulla kontakter som ofta leder till arbete. Vägvisarens koncept är också att 
kartlägga företagens rekryteringsbehov innebär att Vägvisaren utgör en viktig källa till 
nyrekrytering. Det händer även att företag kontaktar Vägvisaren då de är intresserade av att 
rekrytera personal. Det finns också ett samarbete med landstinget Blekinge underlättar 
möjligheten för ungdomar som är intresserade av praktikplats och arbete inom sjukvården.24  

3.5.3 Vägvisarens organisationsstruktur 
Det fält på vilket studien genomförts är organisationen Vägvisaren. Figur 1 är en beskrivning 
av organisationens struktur. Den består av tio vägledare och högst i organisationen står 
verksamhetsansvarig som chef över hela verksamheten. 
 

23 Projekt ”Vägvisaren”.  Arbetsmarknadsenheten 1998. s 2. 
24 Verksamhetsrapport Vägvisaren 2002. (2003). s 4 f. 
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Figur 1, Organisationens struktur 25 

3.5.4 Organisationens intressenter 
Abrahamsson beskriver de intressenter som är av betydelse för en organisation. Intressenterna 
utgör ett ömsesidigt beroende för organisationen.26 Den modell vilken Abrahamsson redogör 
för finns presenterad i Figur 2 nedan. Vi har tillämpat Abrahamssons modell på 
organisationen Vägvisaren. Vägvisaren står i centrum och har ett ömsesidigt beroende av 
intressenterna. Ungdomarna är naturligtvis en förutsättning för verksamheten då det är 
ungdomar som organisationen syftar till att hjälpa. De anställda utgör också en naturlig del av 
organisationen då de bidrar till verksamheterna som bedrivs inom denna. Arbetsförmedlingen 
har en viktig roll då det är de som väljer ut de ungdomar som kommer till Vägvisaren. De har 
därmed en betydelsefull roll i ungdomarnas väg ut på arbetsmarknaden då det är de som sätter 
kraven i form av exempelvis hur många arbeten som måste sökas per vecka samt att dessa 
måste sökas ur arbetsförmedlingens platsbank. Näringslivet bidrar med praktikplatser till 
ungdomarna vilket är en väsentlig del av Vägvisarens verksamhet. Dessa praktikplatser är en 
möjlighet för ungdomarna att tillgå arbete. Näringslivets fördel blir den arbetskraft 
Vägvisaren förser dem med. En av organisationens finansiärer är Karlskrona kommun som 
därmed blir viktig för organisationen. Vägvisaren bidrar med sänkt arbetslöshet till 
Karlskrona kommun. Skola och utbildning är ett alternativ Vägvisaren arbetar med för de 
ungdomar som vill studera. Detta kan göras genom att komplettera ofullständiga betyg eller 
vidare studier för att tillgå ett arbete. Vägvisaren har ett samarbete med socialförvaltningen 
kring de ungdomar som har problem som står utanför Vägvisarens kompetens. 

 

25 Verksamhetsrapport Vägvisaren 2002. (2003). s 8. 
26 Bengt Abrahamsson. (1992). Varför finns organisationer? Kollektiv handling, yttre krafter och inre logik.  
    Lund: Studentlitteratur. s 220. 
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Figur 2, Intressenters påverkan 

3.6 Avgränsningar 
Studien syftar till att få en förståelse för informanternas situation som arbetssökande. Dessa 
har valts ut av Vägvisarens personal med enda kriteriet att de är arbetssökande.  
   Studien kommer därmed inte att göra jämförelser mellan individer utifrån kategorier såsom 
kön, utbildning eller etniskt ursprung trots att vi efter litteraturstudier förstått att det finns en 
skillnad mellan dessa grupper. 

4. Teoretiska perspektiv 
Följande kapitel redovisar studiens teoretiska utgångspunkter vilka utgörs av Thomas Ziehe's 
beskrivning av ungdomskulturen samt Anthony Giddens beskrivning av individen i det 
moderna samhället.  

4.1 Modernitet 
Giddens benämner det samhälle som uppkommit efter den industriella revolutionen som 
moderniteten. Modernismen används som beteckning för en samhällsförståelse som präglas 
av en öppen men osäker framtid som måste skapas och behärskas av individen.27 Under denna 
samhällsförståelse minskar betydelsen av tid och rum då tiden blev universell i takt med att 
moderniteten utvecklades.28 Pengar är en del i moderniteten som möjliggör en byteshandel där 
vad som helt kan bytas mot vad som helst oavsett vilka kvaliteter varorna har.29 

4.2 Den ontologiska tryggheten och det reflexiva medvetandet 
Grunden för den ontologiska tryggheten är det praktiska medvetandet som med hjälp av 
individernas tankesätt och känslor karaktäriserar det mänskliga handlandet. Individen måste 

27 Anthony Giddens. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. s 26. 
28 Anthony Giddens. (1997). Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. s 24 f. 
29 Giddens. (1996). s 30. 
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handla utifrån givna referensramar och bortse ifrån irrelevanta möjligheter genom ”den 
naturliga inställningen” Vid interaktionen med andra individer förnimmer individen en känsla 
av att verkligheten delas med andra människor och ting. Denna känsla är dock både beständig 
och skör. Styrkan återfinns i tillförlitligheten i triviala sociala interaktioner. Då dessa regler 
för sociala interaktioner bryts uppkommer en ångest vilken vardagslivets normer brukar hålla 
tillbaka. Som irrelevant information karaktäriserar den naturliga inställningen ifrågasättning 
om oss själva, andra och objektvärlden. Dessa måste individen ta för givet för att genomföra 
de vardagliga aktiviteterna. Dessa ifrågasättanden skulle inte kunna besvaras med någon säker 
vetenskaplig förankring. Detta innebär att om individen inte tar delar av vardagen för givet 
kommer dessa existentiella frågor kommer vardagslivets fortlöpande bli problematiskt.30  
   Att vara människa innebär att ständigt vara medveten om vilka handlingar som utförs och 
varför de utförs vilket Giddens benämner som självet. Det måste, genom ett reflexivt 
medvetande, ske en reflektion över de sociala interaktioner vilka genomförs med andra 
människor för att individen ska kunna gå vidare genom livets problematiska sammanhang. 
Den reflexiva medvetenheten är i detta avseende något som karaktäriserar allt mänskligt 
handlande. Alla människor inspekterar därmed fortlöpande omständigheterna för det egna 
handlandet. Denna inspektion är diskursiv till sin art varvid individerna också vanligtvis ger 
diskursiva tolkningar som förklaring till sina handlingars karaktär och orsaker då de 
tillfrågas.31  
   För att definiera självet finns det tre centrala frågor som individen i det senmoderna 
samhället på ett reflexivt sätt bör ställa sig. ”Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem 
ska man vara?” Dessa frågor besvarar individerna också diskursivt eller genom det vardagliga 
sociala beteendet.32 

4.3 Verklighet och livsplaner 
Thomas Ziehe beskriver sidor av verkligheten kan uppfattas som anspråksfulla och krävande. 
Verkligheten utgörs av livsformer vilka existerar både i det samhälleliga och det individuella 
medvetandet och som konkurrerar inbördes. Konkurrensen återfinns i motsatspar såsom; bo 
hos föräldrarna/bo i kollektiv, gifta sig tidigt/leva ensam, karriär/ströjobb, leva i nuet/planera 
sin framtid, studera/skaffa sig yrkeserfarenhet och så vidare. Dessa motsatspar fungerar som 
igenkänningstecken vilka finns presenterade i medvetandet. I princip alla ungdomar har i viss 
mån kunskaper, föreställningar och bilder som grundar sig på dessa igenkänningstecken för 
olika livsformer. Individen kan teoretiskt sett välja vilken av dessa livsformer som kommer att 
förverkligas. I praktiken blir den fria viljan begränsad till följd av individens förutsättningar, 
dock lever förhoppningarna kvar. Inte ens en individ med de främsta förutsättningarna från 
barndom, skola, vidareutbildning och yrke är tillfredställd med sin situation. Individen 
kommer att ifrågasätta sitt handlande och sin utveckling för att reflektera över om en bättre 
livsform skulle ha kunnat uppnås. Individen ställer den egna livsformen i komparation till den 
principiella motsatsen såsom att den yrkesverksamme funderar på att avsluta det valda yrket 
eller den arbetslöse jämför sig med den som har goda inkomster.33 
   Giddens beskriver det mångfald av val som individerna i det moderna samhället ställs inför. 
Trots dessa komplexa valmöjligheter ger moderniteten individen bara knapphändig 
vägledning i valsituationer. Problematiken med att inte veta vilka val som är rätt leder till en 
rad konsekvenser där livsstilen drabbas särskilt. Moderniteten tvingar individerna att välja sin 
livsstil eftersom samhällssynen inte ger individerna någon annan möjlighet än att välja. En 
livsstil är uppbyggd av olika handlingsmönster vilka integrerar med varandra i olika stor 

30 Anthony Giddens. (1997). s 48 f. 
31 Ibid., s 47. 
32 Ibid., s 89. 
33 Thomas Ziehe. (2003). Ny ungdom, om ovanliga läroprocesser. Stockholm: Nordestedts. s 32 f. 
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utsträckning och som individen följer. Dessa handlingsmönster tillfredsställer inte bara 
nyttobehov utan ger även en materiell inramning till en berättelse om självidentiteten.34 
Livsstilarnas handlingsmönster är idag något som individen i stor utsträckning väljer istället 
för att de som i traditionella samhällen går i arv. Livsstilarna utgörs av rutiner vilka införlivats 
i klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Då självidentiteten har en rörlig 
karaktär är dessa rutiner förändringsbara. De dagliga beslut vilka en individ fattar såsom val 
av kläder, mat, uppträdande på arbetet och vem individen ska träffa efter arbetets slut 
utformar dessa rutiner. Rutinerna formar också vem individen vill vara. I vilken utsträckning 
livsstilen påverkar kärnan i självidentiteten bestäms av hur posttraditionell den miljö vilken 
individen lever i är.  
   Livsstilsbegreppet kopplas ofta samman med ekonomi och därmed möjligheter till 
konsumtion. På arbetsplatsen har individen mindre handlingsutrymme till följd av det 
ekonomiska tvång som råder inom denna sfär. Livsstil kan dock inte sägas vara något som 
enbart är av vikt utanför arbetet då arbetet i synnerhet påverkar livsmöjligheterna. Dessa 
möjligheter innebär de livsstilar vilka är möjliga för individen att anta. Trots att individen är 
begränsad i sina möjligheter att handla på arbetsplatsen är valet av arbete fundamentalt i 
livsstilen i den komplexa arbetsdelningen som moderniteten medför.35  

4.4 Faktorer som leder till depression 
Thomas Ziehe beskriver att individen har ett krav på subjektivering vilket innebär att de 
situationer mänskan hamnar i ska emotionaliseras. Hur individen trivs med andra, hur en lokal 
ser ut och hur en situation utspelar sig är exempel på sådana situationer. Det finns en klyfta 
mellan kravet på subjektivering och hur goda möjligheterna är till att detta kommer ske i 
verkligheten. Det finns alltså ett glapp mellan livets verklighet och de kulturellt producerade 
förväntningarna. Dessa förväntningar leder till att individen fantiserar om förändringar. Denna 
klyfta mellan verklighet och förväntning kan leda till förlamande beteende och i värsta fall 
även depressioner.36 

4.5 Regression och progression 
Regression kan betraktas som lust i form av att återvända till tidigare kända självtillstånd och 
genom upprepning av det oföränderliga. Lustupplevelsen uppkommer av en temporär 
frånvaro av ångest. En säkerhetsprincip uppkommer då individen vet vad den har men inte 
vad den får. I förlängningen kan detta leda till ångest till följd av det stillastående som 
regressionen genererar. 
   Progressionen är regressionens motpol då upplevelser av förändring, framsteg och kunnande 
är i fokus. Lustintresset ligger i att finna något nytt. Ångesten återfinns i tankarna om att 
misslyckas vilket skulle föra tillbaka individen till utgångspunkten.  
   I både regressionen som progressionen ligger ångesten i risken att tvingas till ett 
ursprungligt beroende där individen inte klarar sig utan andra människors förmåga och 
övermakt. Denna situation uppkommer till följd av stillastående eller misslyckande.37 

4.6 Det teoretiska perspektivet relaterat till studien 
Anthony Giddens och Thomas Ziehe beskriver båda teorier som på ett relevant sätt kan 
tillämpas i studien. De delar som valts ut av Giddens teorier är moderniteten , den ontologiska 
tryggheten och det reflexiva medvetandet. Vidare används de delar av Giddens teorier som 

34 Giddens. (1997). s 101. 
35 Ibid.,s 102. 
36 Ziehe. (2003). s 28 f. 
37 Ziehe. (2003). s 123 f. 
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beskriver livsstilar. De avsnitt ur Ziehes teorier vilka valts är verklighet och livsplaner, 
subjektivering samt regression och progression. 
   Teoriernas delar med betydelse för studien har valts ut efter att mönster kunnat tydas i 
intervjumaterialet. Det som presenteras i föreliggande kapitel är urval av delar ur teorierna 
som vi anser vara relevanta för studien. Delar som inte är relevanta för studien har därmed 
valts bort. 

5. Metod 
Den för studien valda metoden presenteras under detta avsnitt. Det inleds med studiens 
metodologiska utgångspunkter. Därefter förklaras uppläggningen av den empiriska studien 
samt bearbetning och analys av det empiriska materialet. Reliabilitet och validitet beskrivs 
och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 
Under följande punkt klarläggs kvalitativ metod, induktiv forskningsansats samt hermeneutik. 

5.1.1 Kvalitativ metod 
Vid användandet av kvalitativa metoder eftersträvas en djupare uppfattning av den företeelse 
studien avser att studera. Forskarens uppgift blir därmed att sätta sig in i informantens 
situation och betrakta omvärlden ur dennes perspektiv. Fenomenen studeras ur ett 
inifrånperspektiv. Den kvalitativa metoden leder till att forskaren har en närhet till 
forskningsobjekten. Metodens grund är att det subjekt-objekt förhållande som utmärker 
naturvetenskapen ska överskridas.38 
   Föreliggande studie kan relateras till den beskrivning som Holme och Solvang gör ovan. 
Studien syftar till att få en förståelse för informanternas situation vilket är det 
inifrånperspektiv som beskrivs i metodlitteraturen. 

5.1.2 Induktiv forskningsansats 
Den induktiva modellen innebär att forskaren utifrån empirin ansluter sig till allmängiltiga 
begrepp. Forskaren vet därmed vid inledningsskedet inte på vilka teoretiska grunder som 
forskningen kommer att baseras på. Då den induktiva modellen utgår från verkligheten måste 
forskaren avgränsa företeelsen vilken studien avser att studera. Detta görs genom att 
undersökningen begränsas till en viss typ av företeelsen eller till vissa inslag i företeelsen. 
   För att genomföra studien måste forskaren utföra empirin med ett urval som leder till att så 
många aspekter som möjligt av företeelsen uppvisas. Därmed måste ett urval göras. Detta 
urval måste dock vara strategiskt där informanter handplockas för att öka möjligheten att 
tillgå flera olika sidor av företeelsen. 
   Då empirin genererar stora mängder data tvingas forskaren att till viss del fokusera på delar 
av studien vilka upplevs som mest relevanta. Forskaren använder sig då av en så kallad 
varseblivningsmetod. Inom den induktiva forskningsansatsen är det av stor vikt att forskaren 
preciserar vilken data forskningen koncentreras kring. Då varseblivningen genomförts och 
materialet studeras kan forskaren upptäcka luckor i informanternas berättelser. Forskaren 
måste då återgå till informanterna för att ställa kompletterande frågor. Denna nya 
empirinsamling görs med större målinriktning då forskaren vill komplettera någon eller några 
aspekter av företeelsen. 
   Nästa del i den induktiva forskningsprocessen utgörs av begreppsbildande vilket genomförs 
i två steg. Det första steget utgörs av att materialet sammanfattas till ett antal kvaliteter med 

38 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa   
    metoder. Lund: Studentlitteratur. s 92. 
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vissa aspekter som varje data är ett konkret uttryck för och vilka kan härledas till samma typ 
av begrepp. Kvaliteterna sammanfogas därefter och kopplas ihop med begrepp vilka är 
relevanta för den studerade företeelsen.39  
   Ett problem kan uppstå vid kvalitativa studier om en för skarp problemformulering gjorts 
vid studiens inledningsskede. Larsson beskriver att forskaren ska beträda fältet på ett mer 
öppet sätt med ett brett formulerat fokus eller intresse. Problemformuleringen kan efter att 
forskarens kunskaper om fältet ökar göra en mer precis problemprecisering.40 
   Föreliggande studie förhåller sig till Eneroths ovanstående beskrivning. Studien har utgått 
från empirin där företeelsen studerades innan några begrepp relaterades till studien. Då 
intervjuerna genomförts kunde vi se mönster i intervjumaterialet vilket möjliggjorde 
applicering av teorier till studien. Ett strategiskt urval utfördes där informanter vilka ansågs 
vara lämpliga för undersökningen valdes ut. Studiens inledningsskede begränsades denna 
något då en intervjumanual bestående av övergripande teman användes vid intervjuerna. 
Intervjumaterialet kompletterades i några fall efter intervjuernas genomförande för att, som 
Eneroth föreskriver, göra materialet fullständigt genom att informanterna åter kontaktades. 
   Den induktiva forskningsansatsen har valts då vi finner informanternas situation som 
arbetslösa intressant. Då vi önskade få en förståelse för deras situation uppfattade vi det mest 
lämpligt att göra detta utan att i förväg sätta upp några begrepp utan istället grunda studien på 
informanternas tankar. Intervjumaterialet sammanställdes i teman utifrån vilka för studien 
relevanta begrepp valdes ut. 

5.1.3 Hermeneutik  
Hermeneutiken är den forskningsinriktning som studerar tolkning av texter. Syftet är att en 
giltig och gemensam förståelse av en texts mening ska uppnås. 
   I forskningsintervjun rör diskursen skeenden i den mänskliga livsvärlden. Detta muntliga 
samspel mellan forskare och informant överförs till texter som måste tolkas. Detta medför att 
hermeneutiken blir relevant på två punkter i forskningsintervjun. För det första belyser 
intervjuutskrifter som intervjuerna genererat. Den andra delen utgörs av att processen där 
intervjutexterna tolkas ska klarläggas vilket blir en dialog med texten.41 
   En viktig del av föreliggande studie har varit att omvandla de muntliga samtalen på 
ljudbandinspelningarna till textform. Vid bearbetningen av intervjumaterialet har detta fått 
tolkas i form av teman och mönster i de olika intervjuerna har utkristalliserats. Vidare har de 
resultat som framkommit i resultatdelen tolkats i analysdelen vilket gjorts med hjälp av andra 
bakgrundskällor och teorier. Då de tolkningar vi kommer fram till i analysdelen är jämförbara 
med andra forskares slutsatser skulle detta kunna påvisa att texten är tolkad på ett tillförlitligt 
sätt. 

5.2 Uppläggning av den empiriska studien 
Inledningsvis framställs på vilket sätt fältet tillträddes och urvalet för studien beskrivs 
därefter. 

5.2.1 Tillträdet till fältet 
Som ett moment i kursen Sociologi 41-60 poäng genomfördes ett studiebesök på 
kommunhuset i Karlskrona där information om kommunens uppbyggnad delgavs av 
kommunchefen. Besöket var en inledning till en fältstudie vilken skulle genomföras inom 

39 Bo Eneroth. (1992). Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Natur och kultur. s  
    49-54. 
40 Staffan Larsson. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Lund: Studentlitteratur. s 169. 
41 Steinar Kvale. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s 49. 
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någon organisation i Karlskrona kommun. Då ingen av oss ursprungligen kommer från 
Karlskrona är vår kännedom om kommunen begränsad. Vi rekommenderades efter en 
redogörelse om vårt intresse av ungdomar att kontakta verksamhetschefen på organisationen 
Vägvisaren.  
   På Vägvisaren fick vi hjälp med vår studie och tillgång till såväl informanter med personal 
som information om projektet. Fältstudien fokuserades på Vägvisarens som organisation 
varvid ungdomarnas situation som arbetslösa ville belysas vidare i c-uppsatsen. Vi fick 
kontakt med en vägledare som ansvarar för ungdomarna 20-24 år. Under ett möte med honom 
fick vi motivera vår studie samtidigt som han ökade vår förståelse för ungdomarnas situation. 
Det var något problematiskt att förklara uppsatsens syfte då den är av induktiv art. Vägledaren 
var villig att bistå med sin hjälp varvid han valde ut tio informanter.  
   Då fältstudien genomförts på Vägvisaren under fältstudien hade vi redan etablerat en god 
kontakt med fältet. Detta underlättade sannolikt vår möjlighet att kunna genomföra empirin 
inför c-uppsatsen i samma verksamhet.  

5.2.2 Urval 
Det finns undersökningar där forskningen inte har till syfte att frambringa representativitet. 
Då forskaren istället vill ha ett tillfredsställande kvalitativt innehåll är strategiska urval 
tillämpningsbara. Kedjeurval är lämpligt att använda då forskaren vill intervjua informanter 
som besitter den största kunskapen eller kan uttrycka sig bäst. Kedjan utgörs av att forskaren 
får tillgång till en informant genom en annan. Urvalsmetoden är fördelaktig då forskaren vill 
få tillträde till slutna miljöer.42 
   Det Halvorsen uttrycker är tillämpningsbart i vår studie. Då undersökningen är kvalitativ 
syftar den inte till att uppnå någon reliabilitet utan endast till förståelse. Informanterna valdes 
ut genom ett kedjeurval till följd av att Vägvisarens personal har sekretess och därmed inte är 
tillåtna att meddela vilka ungdomar som befinner sig i detta arbetsmarknadspolitiska program. 
En vägledare bistod oss därmed med informanter. Han fick informanternas godkännande till 
medverkan samt att verksamhetschefen gav sitt samtycke. Därefter utdelades informanternas 
telefonnummer till oss och vi fick kontakta dem för att bestämma tidpunkt för intervjuernas 
genomförande. Vid våra besök på Vägvisaren samt via samtal från vägledaren fick vi dessa 
telefonnummer, vi tilldelades informanterna löpande. 
   Vi hade ingen insikt i urvalet då detta skulle kunna lett till att vi tillhandahållit för studien 
olämpliga informanter. Då vi tidigare bestämt att vi skulle tillgå tio informanter skulle 
problem kunna uppstå om vi skulle behöva tillgå fler informanter exempelvis om intervjuerna 
inte genererat tillräckligt material. 
   Urvalsformen leder till att vi kommer åt en miljö som troligtvis vore sluten för oss annars. 
Då vi inte har kunskap om vilka ungdomar som är arbetssökande och befinner sig på 
Vägvisaren, hade tillgången till informanter blivit problematisk om vi inte fått hjälp med 
urvalet.  

5.3 Den empiriska studiens genomförande 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att beskriva och förstå meningen hos centrala 
teman i informantens verklighet. Det är viktigt att forskaren är uppmärksam på vilket 
kroppsspråk informanten uppvisar i intervjusituationen. Viktigt är också att forskaren även 
kommer åt det underförstådda planet under intervjusituationen. 
   Forskaren bör ta i beaktning att forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter, det är en 
interaktion mellan två individer. Det finns en ömsesidighet i sättet på vilket intervjuaren och 

42 Knut Halvorsen. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s 102. 

 19 

                                                



informanten reagerar på varandra.43 I denna interaktion finns det ömsesidiga förväntningar på 
motpartens beteende och reaktioner vilket kan leda till en intervjuareffekt då parterna försöker 
uppfylla dessa förväntningar. Denna intervjuareffekt kan leda till att svaren delvis blir 
snedvridna.44 
   Vid en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en intervjumanual med teman 
vilka ska belysas under intervjuns gång. Informanten har då stor frihet att utforma svaren 
såsom denne önskar. Frågor utöver intervjuguiden kan också ställas, ofta i form av följdfrågor 
på det informanten svarat.45 
   Den kvalitativa intervjun, som Bryman förespråkar ovan, har valts för att få en förståelse för 
informanternas verklighet. Vid intervjuerna hade vi en stor medvetenhet om de 
intervjuareffekter som kan uppkomma. Intervjuerna inleddes med lättsamma samtal om 
vardagliga saker för att lätta upp stämningen. De första frågorna under intervjuerna utgjordes 
också av enklare kontextuella frågor för att informanterna skulle känna sig bekväma i 
situationen.  
   Intervjuerna har i samtliga fall, utom ett, genomförts i Vägvisarens lokaler under de tider 
ungdomarna befunnit sig där. Detta har medfört ett krav på flexibilitet från vår sida. 
   Att vi båda är i samma ålder som informanterna tror vi har påverkat intervjuresultatet 
positivt. Vi förmodar att intervjuklimatet blivit mer avslappnat då informanterna kunde 
identifiera sig med oss. Detta borde ha lett till att de negativa förväntningar informanterna 
eventuellt känt inför intervju minskat då de känner en likställdhet med oss. Vi upplevde 
stämningen som relativt avslappnad i samtliga intervjuer och informanterna verkade känna sig 
bekväma. Tankar och synpunkter utvecklades, ibland efter uppmaning av oss, på ett naturligt 
sätt. Intervjuerna genomfördes också enskilt då vi tror att en risk föreligger att två intervjuare 
och en informant leder till att informanten blir obekväm i situationen. 
   Intervjuerna genomfördes enligt Brymans förespråkande ovan. Likt Brymans beskrivning av 
semistrukturerad intervju användes en intervjumanual (se bilaga 1).  Den semistrukturerade 
intervjun valdes för att ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar och ge utrymme till 
att ställa följdfrågor. Då intervjuerna inte genomfördes med båda intervjuarna användes 
intervjumanualen också för att likvärdiga frågor skulle ställas och samma teman belysas i 
intervjusituationen. 
   Inspelning på ljudband är en vanlig förekommande teknik för att registrera intervjuer. 
Fördelen är att intervjuaren kan fokusera på ämnet och intervjudynamiken. Då orden, 
tonfallen och annat av vikt för studien registreras på bandet har forskaren möjlighet att 
fokusera på informantens kroppsspråk. Det är viktigt att forskaren vid denna teknik för 
intervjuregistrering är noggrann med tekniken. Forskaren bör kontrollera bandspelaren och 
eventuell mikrofons kvalitet. Under intervjusituationen bör forskaren exempelvis be en 
lågmäld informant att tala högre för att underlätta den kommande transkriberingen samt att 
reducera andra störande moment.46 
   Under intervjuerna fokuserade vi på informanten och dess kroppsspråk. Detta medförde att 
vi anslöt oss till Kvales föreskrifter om inspelning på ljudband. Ljudbandsinspelaren 
kontrollerades före intervjuernas inledning. Vi var också nogsamma med att placera oss på så 
sätt att vi kunde sitta nära informanten. På så sätt kunde ljudbandsinspelaren placeras med 
närhet till både intervjuare och informant för bästa kvalitet på ljudet. 
   Problematiken med transkribering är att det är en mycket tidskrävande process. Det ger ett 
stort materialomfång ska granskas under analysen. 

43 Kvale. (1997). s 34 ff. 
44 Peter Arvidsson & Karl-Erik Rosengren. (2002). Sociologisk metodik. Malmö: Liber. s 145. 
45 Alan Bryman. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s 301. 
46 Kvale. (1997). s 147. 
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   Om inte intervjuarna skriver ut intervjuerna själv bör de som genomför detta arbete ha 
samma utbildning och erfarenhet som forskarna. Det är annars lätt att fel begås i 
transkriberingen. Felkällor kan exempelvis vara att personen blir trött på lyssnandet, personen 
hör fel eller råkar slarva.47 
   Då studien grundar sig på tio intervjuer tog vi i beaktning att transkriberingen skulle bli en 
tidskrävande process. Orsaken till att transkribering utfördes är för att analysarbetet ska 
underlättas i synnerhet då intervjuerna genomförs av två intervjuare och att ta del av 
varandras intervjumaterial är en förutsättning. Transkriberingen genomfördes med stor 
noggrannhet.  

5.3.1 Fråga ”hur” inte ”varför” 
Howard Becker beskriver vikten av att forskaren i en intervjusituation ställer frågan ”hur” 
istället för ”varför”. Då frågan formuleras som ”varför” har informanterna en tendens att 
besvara frågan på ett försvarande sätt. Informanten tenderar också att efter svaret ifrågasätta 
om det var tillräckligt bra svarat. Då forskaren ställer frågan ”hur” svarar informanten istället 
mer utförligt och berättar detaljrika historier.48 
   Föreliggande studie belyser ett ämne vilket vi antar är känsligt för informanterna. Vi har 
ingen personlig kännedom om informanterna sen tidigare och anser det därmed vara av största 
vikt att ett avslappnat samtalsklimat uppkommer. Vi antog att informanterna skulle känna sig 
klandrade om vi inledde frågorna med ”varför”. Vi formulerade istället i möjligaste mån 
frågorna som ”hur” i hopp om att få uttömmande svar. 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
En metod för att presentera studiens resultat är att strukturera det empiriska materialet i 
teman. Bearbetningen inleds därför med att teman söks i intervjuutskrifterna. Ett tema utgörs 
av något som är återkommande i empirin eller en liten faktamängd som är särskilt 
betydelsefull för studiens kontext. Ett sätt att utföra denna tematisering på är att med själv av 
intervjuutskrifterna markera de tendenser som uppkommer flera gånger och markera detta. 
Återkommande mönster i intervjuerna kan därmed utkristalliseras.49 
   Analysen och faktainsamlingen sker parallellt med varandra. Analysen är alltså inte 
forskningsprocessens sista fas utan ska fungera som en process under arbetet. För att 
möjliggöra analysen struktureras denna upp i mindre stycken som analyseras var för sig. Det 
är dock viktigt att deras anslutning till helheten består. Dessa små stoff av helheten 
kategoriseras enligt en ordning utifrån hela empirin. Vid analysarbetet är syftet att utvidga 
kategoriernas användbarhet för att mönster ska påträffas. Dessa kategorier är provisoriska vid 
arbetets inledning och är förändringsbara under analysarbetet.50 
   I föreliggande studie har det empiriska materialet strukturerats i teman likt Elys beskrivning 
ovan. Då intervjuerna transkriberats och skrivits ut har materialet studerats noggrant för 
upptäckande av återkommande mönster skulle göras. Temana delades upp efter sådana 
mönster och under dessa placerades även särskilt betydelsefulla inslag ur det empiriska 
materialet. Detta arbete genererade slutligen sex teman vilka är ”Arbetslöshetens påverkan på 
vardagslivet”, ”Den fria viljans dilemma”, ”Omvärdering av livsplaner”, ”Arbetsmarknadens 
krav”, ”Betydelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder” samt ”Hoppet inför framtiden”. 

47 Bryman. (2002). s 311 f. 
48 Howard. S. Becker. (1998). Tricks of the trade. How to think about your research while you’re doing it.  
    Chicago och London: The University of Chicago press. s 58 f. 
49 Margot Ely. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur.  
    s 165 f. 
50 Ibid., s 195 f. 
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   Då studien är av induktiv art påbörjades analysarbetet samtidigt med empiriinsamlingen och 
denna process har löpt parallellt med arbetet. Detta ledde till att vi under arbetet med 
intervjuerna kunde börja söka efter teorier som skulle kunna vara relevanta för studiens syfte.  
   Vid analysarbetet har temana i resultatdelen följts. För att möjliggöra analysarbetet har det 
varit nödvändigt att analysera temana del efter del. Sammankopplingen med studiens helhet 
har bibehållits till följd av att studiens bakgrund och teoridel knutits samman med de 
empiriska data vilken analyserats. 
   Under arbetets gång har några teman ändrats något. Några teman har fått läggas till samt att 
vissa ändringar har fått göras för att möjliggöra kategorisering av empirin. 

5.5 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar hur generaliserbara undersökningarna är. Vid hög reliabilitet ska 
oberoende mätningar ge snarlika resultat.51 Reliabilitetsaspekten är inte av samma vikt inom 
kvalitativ forskning såsom den är inom den kvantitativa forskningsinriktningen. Inom 
kvalitativa metoder är syftet att få en djupare förståelse för vissa företeelser istället för att 
statistiskt säkerställa resultat. Syftet blir då att med utgångspunkt från vissa sociala 
förhållanden ge en förklarande bild av studiens undersökningsområde.52  
   Bryman diskuterar den externa reliabiliteten vilken innebär att undersökningen ska kunna 
upprepas. Svårigheterna med detta är att det är sociala fenomen som studeras och att upprepa 
en studie under identiska förhållanden ter sig omöjligt.53 
   Då studien är av kvalitativ art är inte målet att nå någon hög reliabilitet. Undersökningen 
förhåller sig därmed till Brymans beskrivning om svårigheterna att upprepa en studie där 
sociala fenomen studeras kvalitativt.  

5.6 Validitet 
Kvalitativa studier har en större närhet till undersökningsobjekten än vad kvantitativa 
undersökningar har. Denna aspekt av validitetsproblemet blir därmed mindre i dessa typer av 
studier. Dock finns det problem med validiteten i det avseende att forskaren kan uppleva 
situationen på ett bristfälligt sätt beskriver Holme och Solvang. Det finns även ett problem 
som innebär att forskaren inte vet på vilket sätt studien ska genomföras för att uppnå en hög 
validitet ur aspekten om forskaren ska vara passiv eller aktiv. Forskaren måste därmed vara 
medveten om sin egen funktion och beakta detta. 
   Närheten till informanterna kan också försvåra validiteten. Denna närhet kan frambringa 
förväntningar från informanterna som därmed beter sig såsom de tror att forskaren förväntar 
sig.54 
   Larsson beskriver diskurskriteriet vilket belyser på vilket sätt argument och påståenden i en 
studie upprätthålls vid en prövning av andra studiers argument och påståenden. Vidare anför 
Larsson vad han benämner som empirisk förankring, att det ska finnas en överensstämmelse 
mellan verklighet och tolkning. Problematiken återfinns i att samma verklighet har flera 
tolkningsmöjligheter. En kvalitativ forskning ökar sin validitet då det finns flera 
överensstämmande bakgrundskällor som kan ligga till grund för beskrivningen genom en 
triangulering.55 Bryman beskriver att triangulering innebär att flera datakällor används då 
sociala företeelser studeras. Trianguleringen används för att mot andra studiers resultat 

51 Halvorsen. (1992). s 42. 
52 Homle & Solvang. (1997). s 94. 
53 Bryman. (2002). s 257. 
54 Homle & Solvang. (1997). s 94. 
55 Larsson. (1994). s 178 ff. 
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kontrollera det resultat den egna studien genererat.56 Validiteten utgörs av att flera källor 
bestyrker samma fenomen.57 
   För att säkerställa den inre validiteten menar Merriam att forskaren vid studies 
genomförande följa en viss process. Forskaren bör, som även Larsson föreskriver ovan, 
genomföra en triangulering där flera bakgrundskällor används för att bekräfta studiens 
resultat.58 Föreliggande studie kan därmed antas ha god validitet då de mönster som 
framkommit i resultatdelen även finns att utläsa i andra studier. 
   Vid studiens inledning bör forskarens utgångspunkter, underliggande antaganden, världsbild 
och teoretiska perspektiv klargöras. Då forskaren befinner sig på fältet under en längre tid 
eller om upprepande observationer utförs ökar studiens tillförlitlighet. Andra forskare bör 
granska och kommentera det forskningsresultat vilket framkommit i studien.59 
   Då studien grundar sig på kvalitativa intervjuer kännetecknas studien av en närhet till 
informanterna. Informanterna är sedan tidigare okända för oss och vi tror därmed att de 
förväntningar en allt för stor närhet kan frambringa frångås i studien. Flertalet intervjuer har 
genomförts vilket medför ökad validitet. 
   Den problematik Holme och Solvang beskriver kring att forskaren kan uppleva situationen 
bristfälligt anser vi ha reducerats då ljudbandsinspelare använts. Ytterligare en 
validitetshöjande effekt av ljudbandsinspelningen är att oklarheter under intervjun kan redas 
ut lättare till följd av att vi kunnat fokusera på informanten och inte behöva lägga någon 
uppmärksamhet på att föra anteckningar. Under intervjuerna har vi försökt inta en passiv roll 
och låta informanterna tala fritt för att ingen styrning ska göras av svaren. Vår aktiva roll har 
utgjorts av de följdfrågor vi ställt för att leda informanterna vidare i dess resonemang. Då 
intervjuerna skrivits ut exakt kan detta fenomen studeras i utskrifterna och därmed resultera i 
höjd validitet. 
   De resultat föreliggande studie producerat går att verifiera med liknande studier gjorda av 
andra forskare. Dessa återfinns i bakgrunden. I analysdelen kopplas såväl bakgrundskällorna 
som teorierna till resultatet från intervjuerna. Att detta är möjligt anser vi vara ett tecken på 
validitet. 
   Bakgrundkällorna används i trianguleringsform där flera källor bestyrker samma fenomen. 
Studien inleds också, som Merriam föreskriver, med att studiens utgångspunkter och vår 
förförståelse klargörs i form av att fältstudien på Vägvisaren presenteras. 
   Studiens resultat har kontinuerligt diskuterats och kommenterats under studiens 
handledningstillfällen. 

5.7 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden har använts i studien då denne syftar till att få en förståelse för 
ungdomarnas situation som arbetssökande. Det är informanternas subjektiva upplevelser som 
är av relevans vilka vi anser bäst nås med den valda metoden.  
   Användningen av semistrukturerade intervjuer har genererat intressanta svar från 
informanterna då de gavs ett stort utrymme att svara fritt på frågorna. Intervjuformen ledde 
också till att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och be informanterna att utveckla sina svar 
då detta behövdes. Vi ansåg att det var nödvändigt att använda en intervjumanual då 
intervjuerna, för att reducera intervjuareffekten, endast genomfördes med en av oss. 
Intervjumanualen ledde till att intervjuerna fick liknande strukturer vilket var en förutsättning 
för att mönster skulle kunna skönjas och därmed bilda teman.  

56 Bryman. (2002). S 260. 
57 Larsson. (1994). s 178 ff. 
58 Sharan B Merriam. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s 177 ff. 
59 Ibid., s 177 ff. 
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   De svagheter vilka finns med metoden är att intervjuareffekten är problematisk att 
förhindra. Då vi inte tidigare träffat informanterna blev en viktig roll för oss att skapa ett 
bekvämt samtalsklimat 
   En annan problematik med intervjuerna är det faktum att det är ett samspel mellan två 
individer. Det fanns informanter i studien vilka inte var så talföra då det blev en viktig roll för 
oss att få dem att tala. För att bibehålla ett bekvämt samtalsklimat fick vissa följdfrågor ges 
upp då interaktionen uppvisade att informanterna inte verkade vara villiga att tala om somliga 
ämnen.  
   Som intervjuare tvingades vi vara vaksamma på vårt eget beteende. Frågorna som ställdes 
fick formuleras på ett enkelt sätt för att informanterna skulle uppfatta frågans innebörd 
korrekt. 
   Vid de första intervjutillfällena var vår kunskap om ämnet begränsad, liksom 
intervjuartekniken. I takt med att fler intervjuer genomfördes ökade såväl vår kännedom om 
ämnet som vår förmåga att hantera intervjusituationen. Den ökade ämneskännedomen ledde 
till att fler för ämnet relevanta följdfrågor kunde ställas. Det blev också lättare att få 
informanterna att tala då vår förmåga att intervjua utvecklades. 
   Ytterligare en negativ aspekt med metoden är den tidsödande process som transkriberingen 
inneburit. Då några inspelningar blivit av dålig kvalitet har detta medfört att processens 
tidsförlopp förlängts ytterligare. Transkriberingen har även genererat en stor materialmängd 
att bearbeta. Vi anser dock att denna process har varit nödvändig för bästa resultat.  

5.7.1 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna är en viktig del av samhällsforskningen. Enligt Bryman finns det några 
delar som är särskilt viktiga för forskningens etiska principer. Forskaren måste ta i beaktning 
om det kan förekomma någon skada för deltagarnas del. I studiet av de etiska principerna är 
det också av stor vikt att det samtycke, som bör finnas från informanternas sida, är tillräckligt. 
På vilket sätt studien kan göra intrång i privatlivet måste också tas hänsyn till för att inte 
skada den personliga integriteten. Forskaren måste även förhålla sig till om det i någon 
utsträckning förekommer bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av betydelsefull 
information. Då skada för deltagarnas del diskuteras är frågan om konfidentialitet ett viktigt 
hänseende. Personuppgifterna måste behandlas med sådan tillförsikt att ingen informants 
anonymitet röjs.60  
   Kvale beskriver informerat samtycke som en viktig etisk aspekt. Detta innebär att 
undersökningspersonerna informerats om undersökningens generella syfte samt att de är 
införstådda med de risker respektive fördelar vilka är förbundna med deltagandet i studien. 
Det finns här en problematik avseende hur mycket information som kan ges till 
undersökningspersonerna. För att möjliggöra ett korrekt samtycke måste tillräcklig 
information ges till informanterna för att detta ställningstagande ska ske på ett etiskt sätt. I 
vissa undersökningar kan dock undersökningen skadas då deltagarna vet det egentliga syftet 
bakom undersökningen. Informanter kan exempelvis tendera att svara på ett annorlunda sätt 
då de har vetskap om studiens underliggande syfte.  
   Undersökningspersonerna måste vara medvetna om att deltagandet är frivilligt samt att det 
är möjligt att avsäga sin medverkan under studiens genomförande om så önskas.61 
   Konfidentialitet innebär att privata data vilken kan härledas till undersökningspersonerna 
inte kommer redovisas. Material som skulle kunna avslöja identitet måste godkännas av 
undersökningspersonerna. För att skydda intervjupersonernas identitet bör namn och andra 
identifierande drag ändras vid intervjupresentationerna. Kravet på konfidentialitet leder till ett 

60 Bryman. (2002). s 443. 
61 Kvale. (1997). s 107. 
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validitetsproblem då andra forskare varken vet vem som intervjuats eller var undersökningen 
ägt rum.62 
   Det är viktigt att beakta vem som kan komma till skada av de tolkningar och slutsatser som 
studien frambringar. Forskaren måste vara försiktig med att exempelvis peka ut personer inom 
en organisation som skyldiga för problem inom organisationen. Förhastade slutsatser får alltså 
inte göras då de kan drabba oskyldiga. 
   Det etiska värdet kan nedbringa andra kvaliteter i en studie. Då konfidentialitet är en viktig 
del av etiken försämras validiteten då forskaren kan tvingas försaka intressanta resultat samt 
att slutsatserna inte alltid klart kan presenteras.63   
   Då informanterna valdes ut blev de kort informerade om studiens syfte. Då vi träffade dem 
utvecklade vi detta när vi gjorde en kort presentation av oss själva. Informanterna delgavs 
också informationen om att intervjun var fullt frivillig och att de fick avbryta sin medverkan 
under tiden om de så skulle önska. Om det skulle uppkomma frågor vilka informanterna inte 
var villiga att svara på fick de lov att neka oss detta vilket de fick information om. Vi upplyste 
om på vilket sätt intervjumaterialet skulle användas, att det skulle transkriberas och användas 
i resultatdelen delvis i form av citat. Detta godkändes av samtliga informanter. Deras 
anonymitet i såväl namn som med andra uppgifter som kan leda till röjd identitet klargjordes. 
Informanternas namn är därmed fingerade i resultatdelen. 
   Då studien genomförts inom en organisation är det viktigt att vi beaktar de slutsatser som vi 
kommer fram till för att ingen inom organisationen ska komma till skada. 

6. Resultat 
Här följer en presentation av studiens resultat. Avsnittet inleds med att informanterna 
presenteras kortfattat där samtliga namn är fingerade. Därefter följer empiriresultatet uppdelat 
i teman. Då flertalet citat används för att göra texten levande har dessa, även kortare citat, 
presenterats i samma typografi för att underlätta läsningen. 

6.1 Presentation av informanterna 
Marcus är 24 år och har varit arbetssökande i snart fem månader. Det är tredje gången han är 
på Vägvisaren. Hans högsta avslutade utbildning är gymnasium där han läste Handels- och 
administrationsprogrammet. Marcus har tidigare arbetat som brandvakt, butiksbiträde och 
som lokalvårdare. Hans boendeform är ensam i lägenhet. Marcus drömyrke är att bli 
golvläggare. 
   Fredrik är 21 år och har varit arbetssökande i mellan fyra och fem månader. Han är på 
Vägvisaren för andra gången. Fredrik läste Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. 
Tidigare har han arbetat som timvikarie inom barnomsorgen i kommunen. Han är bosatt hos 
sina föräldrar. Fredriks drömyrke är att bli fritidspedagog. 
   Daniella är 20 år och har varit arbetssökande sen hon tog studenten sommaren 2005. Det är 
första gången hon är på Vägvisaren. På gymnasiet läste hon ett program med inriktning 
djurvård. Daniella har bara haft sommarjobb samt ett telefonförsäljarjobb för en kort tid. Hon 
är bosatt hos sina föräldrar. Daniellas drömyrke är ett arbete där hon får sköta djur exempelvis 
på en djurpark. 
   Maria är 21 år och har varit arbetssökande till och från i perioder, men denna gången har 
hon varit arbetssökande sen slutet av november. Det är andra gången hon är på Vägvisaren. På 
gymnasiet läste hon Handels- och administrationsprogrammet. Maria har tidigare arbetat i 
butiker samt som telekommunikatör. Maria är bosatt i en lägenhet med sin pojkvän. Marias 
drömyrke är flygledare. 

62 Kvale. (1997). s 109 f. 
63 Larsson. (1994). s 171. 
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   Kristoffer är 20 år och har varit arbetssökande i drygt två månader. På gymnasiet läste han 
Samhällsvetenskapliga programmet. Kristoffer har tidigare arbetat som tidningsbud, ett arbete 
han förlorade då han gjorde sin värnplikt. Han är bosatt med sina föräldrar i en lägenhet. 
Kristoffers drömyrke är polis. 
   Håkan är 22 år och har varit arbetssökande i drygt fyra månader. Hans högsta avslutade 
utbildning är grundskolan. Han valde att aldrig gå gymnasiet då han fick arbete direkt efter 
grundskolan. Han har tidigare arbetat på en tvättfirma, inom metallindustrin samt som 
telefonförsäljare. Håkan bor hos sina föräldrar men är på väg att flytta till en internatskola. 
Hans drömyrke är något inom metallindustrin. 
   Christina är 20 år har varit arbetssökande i tre månader. Det är andra gången hon är 
inskriven på Vägvisaren. På gymnasiet läste hon samhällsvetenskapliga programmet. Tidigare 
har hon arbetat inom elektronikindustrin, i övrigt har hon bara haft ströjobb främst inom 
städbranschen. Hon är bosatt hos sina föräldrar men är tillfälligt boende hos sin pojkvän. 
Christina har inget specifikt drömyrke och säger att det är orsaken till att hon hamnat på 
Vägvisaren. Hon säger dock att det just nu känns som att hon vill arbeta med barn på något 
sätt. 
   Mattias är 20 år och har varit arbetssökande under ett års tid. På gymnasiet läste han 
Teknikprogrammet. Han har inte haft några arbeten tidigare men däremot en del 
praktikplatser som fastighetsskötare och som telefonförsäljare. Mattias är bosatt hos sina 
föräldrar. Han har i nuläget inget specifikt drömyrke. 
   Pernilla är 21 år och har varit arbetssökande i tre månader. På gymnasiet läste hon 
Samhällsvetenskapliga programmet. Eftersom hon läste på komvux efter gymnasiet har hon 
inte arbetat tidigare utan bara haft praktik i en sportaffär. Hon är bosatt hos sina föräldrar. 
Hennes drömyrke är socionom. 
   Peter är 23 år och har varit arbetssökande i fem månader. På gymnasiet läste han 
Samhällsvetenskapliga programmet. Han har även läst 80 poäng på högskolan men inte tagit 
ut någon examen. Eftersom han har studerat på högskola har han inte haft några arbeten. Han 
är bosatt i en lägenhet tillsammans med sin bror. Hans drömyrke är författare. 

6.2 Arbetslöshetens påverkan på vardagslivet 
Följande tema utgörs av underrubrikerna ekonomi och hälsotillstånd. Det är dessa två faktorer 
som visat sig vara de som påverkar informanternas vardagssituation i störst utsträckning. 

6.2.1 Ekonomi 
Ett intressant mönster i intervjuerna är den inverkan vilken arbetslösheten har för 
vardagslivet. Den främsta påverkan är ekonomin som har betydelse för deras vardagssituation 
på grund av den begränsning en dålig ekonomi ger. Maria och Daniella berättar om vilken 
effekt ekonomin har för deras vardagsliv: 

 
[…]man kan inte alltid gå ut och ha roligt, umgås med folk 
och man har inte den ekonomin som man vill ha, man kan inte 
spara ihop till resor, man kan inte göra några stora grejer utan 
man blir ju väldigt begränsad[…] jag älskar att shoppa så det 
går ju inte riktigt när man är arbetslös (Maria). 

 
Det påverkar det mesta, nästan allt jag gör påverkar det 
liksom, man kan inte göra vad man, man kan liksom inte 
kanske ta den där extra fikan med sin tjejkompis för att man 
inte har råd (Daniella). 

 
Ekonomin har även betydelse för informanternas drömmar om att flytta hemifrån och få ett 
självständigt liv utan att vara beroende av andra människor och en stabil tillvaro. Detta 
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framkom i intervjuerna då informanterna tillfrågades om på vilket sätt det är viktigt för dem 
att ha ett arbete: 
 

Det är ju, eh, man får ju pengar för det så man har råd och leva 
eh, man kan ju flytta hemifrån också (Fredrik). 
 
Att få en lön så att man kan flytta hemifrån (Pernilla). 
 
Det är ju att man kan ha en stadig ekonomi det är ju grunden 
till allting […] Man kan flytta dit man vill om man inte har 
något jobb det kan man inte göra när man har jobb. Nu kan jag 
ändå liksom det liksom lite så här moment 22 lite hönan och 
ägget liksom vad ska man fixa först jobb eller lägenhet i den 
stad som man vill flytta till (Peter). 
 
Ja fast jag bor hos min pojkvän mest nu ändå, men ändå, det 
känns jobbigt liksom att vara beroende av andra hela tiden, 
och inte kunna liksom betala allt själv liksom köpa, gå och 
handla liksom och köpa mat till min pojkvän och mig då, utan 
det blir liksom hela tiden då att ”betalar du det så kan jag 
betala lite grann” och, det blir ju lite jobbigt […] Ja det är ju 
hela livet, alltså det är ju, man kan inte flytta hemifrån, man 
kommer aldrig nånstans liksom (Christina). 
 
Det är väldigt viktigt ju, kunna försörja sig själv, ha en 
inkomst, det är väldigt viktigt (Marcus). 

Marcus har för tillfället a-kassa och vittnar om att arbetslösheten inte påverkar hans 
vardagsliv nämnvärt i dagsläget: 

 
Det påverkar mig inte så mycket, jag har ju a-kassa nu, så jag 
klarar mig än så länge alltså, sen när den tar slut så måste jag 
ju få, alltså jobba, får ju inga pengar (Marcus). 

 
Likt Marcus ser inte Håkan ekonomin som betungande:  

 
[…]det har inte påverkat så här det minsta lilla förutom det 
ekonomiska självklart mindre pengar men å andra sidan har 
jag en fritid vilket jag inte har haft under tre år i sträck 
(Håkan).  

 
Håkan ser alltså istället fördelar med sin situation då han tidigare arbetat under dåliga 
förhållanden. 

6.2.2 Hälsotillstånd 
 
En viktig del av tillvaron är att ha en sysselsättning. Informanterna talar om denna frånvaro 
av aktivitet dagtid till följd av arbetslösheten. Nedan redogör några informanter för detta: 
 

Nä, jo man blir ju trött på dagarna när man inte gör något och 
på kvällarna gör man inget heller (Mattias). 
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Eh, ja, man får ju mycket dötid och då blir det ju, som vi har 
pratat här om förut att man går in i den omvända 
stressituationen, att man har för lite att göra och man blir ändå 
stressad, så man försöker ju fördriva tiden på nått sätt, man har 
ju några kompisar som är fortfarande hemma i stan då blir det 
ju en hel del upp på stan och sitta lite och kolla, man kan ju 
inte sitta hela tiden för det är ju platsbanken liksom och det 
händer ju inte särskilt mycket där (Kristoffer). 

 
Ingenting och det har påverkat mig negativt, eh, man har blivit 
väldigt lat (Fredrik). 

 
Intervjuerna visar att det är vanligt att i någon grad må psykiskt dåligt till följd av att vara 
arbetssökande. Det finns en stress och oro över situationen som arbetssökande. Oron över 
ekonomin är en tydlig bidragande orsak till informanternas mentala oro. Det finns också ett 
påtagligt mönster i att informanterna mår dåligt av att ekonomin begränsar deras sociala liv:  
 

Det inverkar ju negativt därför det finns massor av saker som 
jag skulle vilja göra. Man blir mer nedstämd därför att man 
tänker hur ska jag klara nästa månad dels nu så måste jag 
betala tillbaka det här med studielånet plus att man inte har så 
mycket pengar nu. Det är alltid ständigt så här vissa dagar är 
det bättre när man inte tänker på det men sen så fort det 
kommer är hela dagen förstörd (Peter). 

 
Att vara arbetslös känns ju väldigt deprimerade, eh, man 
kommer ju in i den här trenden av att bara gå hemma tillslut, 
det blir ju så (Maria). 

 
Ja, sånt går ju också i perioder, […] jobb som passar in liksom 
min mall, det kan ju vara svårt att hitta och då känner man ju 
bara ”jaha det var ju roligt” och så blir man ju nedstämd 
mentalt men sen kanske man hittar nått och så det går ju man 
har ju sina toppar och sina bottnar (Kristoffer). 
 
Det är väldigt slitsamt, det är väldigt jobbigt faktiskt […] Det 
är så, det är liksom fruktansvärt att bara gå och vänta, det är 
riktigt jävla dåligt (Daniella). 

 
Frustrationen över att inte få ett arbete är också en faktor som bidrar till denna ohälsa, 
Fredrik och Mattias berättar om detta: 
 

Jo jag har haft kort stubin mer än vad jag haft innan. Sen så 
har det känts jobbigt det har varit, det gjort, väldigt jobbigt 
(Tystnad) Man har varit otroligt frustrerad, man förstår inte 
vad man gör för fel (Fredrik). 
 
Från början var det ah liksom jag kommer nog hitta nått snart 
men efter ett år när jag inte hitta något nu är det jobbigt nu 
måste man söka liksom man kan ju inte va här hela tiden på 
Vägvisaren (Mattias). 

 
Att ha vänner som är i samma situation kan fungera som ett stöd då det känns betungande att 
vara arbetssökande: 
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Ja det är ju positivt på ett vis eftersom man har nån, att man 
har nån att liksom man är inte själv genom denhär resan utan 
man har ju nån som man kan prata med och liksom sådär 
(Christina). 

 
Peter upplever sin situation som betungande. Då han bor ihop med sin bror som också är utan 
sysselsättning upplever Peter detta som betungande moment: 
 

Och nu vet han inte vad han ska göra. Så det känns lite 
frustrerande att bo med honom han vet ju inte heller (Peter). 

 
Det kan dock även sänka välmåendet då en hopplöshetskänsla infinner sig då individen ser 
att så många fler är i samma situation:  

 
Jaa, det ser inte precis ljusare ut på framtiden eftersom man är 
så många typ från samma klasser och sånna som man känner 
igen och som gick olika linjer som är här ute på Vägvisaren, 
det känns väl lite sådär men (Kristoffer). 

 
Eftersom jag vet att de flesta i min omgivning inte har jobb 
heller så känns det väldigt hopplöst […] Jag känner väl liksom 
bara att det är hopplöst för man ser att de, de kommer och är 
skitglada för att de har sökt ett jobb och de kanske tror att de 
får det sen så vet man att ”du behöver inte hoppas lilla vännen 
liksom” (Daniella). 

 
Fördelar med arbetslösheten som framkommit i intervjuerna är framförallt tillgången till mer 
fritid:  
 

Ja det enda positiva är att man har lite mer fritid man känner ju 
att om man har haft ett heltidsjobb så har det ju vatt, man har 
varit väldigt upptagen […]så man känner ju att ett jobb med 
kanske 75 procent inte alls vore så dumt, då hinner man ju 
med denhär privata biten också för att man har ju egentligen 
inget privatliv när man har heltidsjobb (Maria). 

 
Även möjligheten till att välja vilket arbete individen önskar är ett fenomen som kan ses som 
en positiv aspekt av arbetslösheten: 
 

Finns en hel del möjligheter ju, ute i arbetsmarknaden man 
kan söka många jobb […], man är inte fast på en och samma 
ställe som man gör när man jobbar (Marcus). 
 
Det borde ju vara att företag, borde ju egentligen leta efter 
arbetssökande för där har de ju unga människor som vill göra 
något, kan göra något, men det är ju svårt när det bara dyker 
upp så få jobb arbetsförmedlingen och så (Kristoffer). 

 
Ovanstående citat visar att det finns en viss optimism i vardagssituationen trots att de 
negativa effekterna med att vara arbetssökande väger tyngst. 

6.3 Den fria viljans dilemman 
Ett tydligt mönster som framkommit under intervjuerna är möjligheten till att själv få 
bestämma över viktiga val i livet. Informanterna får frågan om deras föräldrar haft någon 
inverkan på deras val av sysselsättning: 
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Nä, nä jag går min egen väg. Det är det som är problemet antar 
jag (Håkan). 
 
Nä, nä absolut inte (Fredrik). 
 
Nä, nä det har dem inte. Nä de sa till mig att jag själv fick 
välja (Mattias). 
 
Nej faktiskt inte, jag har alltid tagit mina egna beslut, man vill 
göra det (Marcus). 
 
Eh, (tystnad), inte så mycket faktiskt, de lät både mig och min 
syster välja rätt fritt vad vi ville göra (Kristoffer). 

 
Det finns också informanter som anser att deras föräldrar haft en viss inverkan på deras val i 
livet:  
 

Ja de, de alltså stödjer mig de pushar på mig och så, så att det 
är […] Ja de ger ju mycket förslag vad de tycker jag ska göra 
och så men de har ju liksom inte försökt o, alltså att tvinga dit 
mig eller så men de har ju gett mig olika förslag […] Mamma 
vill skicka mig till Afrika som volontär och pappa vill skicka 
mig till USA (Daniella). 
 
Jo dom har ju haft stor betydelse, man går ju alltid till dom 
och rådfrågar och ”vad tycker ni om detta” och, men det är ju 
inte så att jag vill bli nånting som dom gör, det känner jag inte 
(Christina). 
 
Det enda de sa innan när jag läste litteratur och såna grejer 
ville de att jag verkligen skulle välja en utbildning som ger 
jobb och såna grejer (Peter). 
 

Som informanterna talar om var denna inverkan av föräldrarna dock främst i form av stöd 
och rådgivning. 

6.4 Omvärdering av livsplaner 
I intervjuerna framkommer att ett drömyrke eller åtminstone en bransch som informanterna 
föredrar att arbeta inom ofta finns. En tendens som kunnat urskiljas är att individen vid 
arbetslöshet måste frångå sina drömyrken och ta ett arbete för att kunna försörja sig. Detta 
arbete är många gånger långt ifrån det yrke de önskar att arbeta inom, något som medför att 
de tvingas sänka sina krav: 
 

Jag har sökt som jordgubbsplockare. Jag vill bara ha ett jobb 
så att jag kan gå på mitt skift göra det jag ska och sen gå hem 
och få mina pengar, hur svårt kan det vara? (Tystnad) Visst 
man ska ha kompetens men å andra sidan är det personlighet 
också. Jag kan tänka mig nu vilket jobb som helst. Jag har 
redan sänkt alla mina krav (Peter). 

 
Jag har väl sökt det mesta som jag känner att jag är 
kvalificerad till (Daniella). 
 
Nu har jag sökt sånna utan krav på arbets-, eh, yrkesutbildning 
eller så, studier eller sånt, så det är ju städare och […] sånna 
jobb (Christina). 
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Marcus har förhoppningar om att bli golvläggare vilket i nuläget är problematiskt då han inte 
kan komma in på den skola som krävs: 
 

Jo det är inom byggbranschen, en golvläggare vill jag bli. […] 
Nej alltså nu blir jag avskriven ju och så den skolan som jag 
söker till måste man vara arbetslös för att söka till den det är 
genom arbetsförmedlingen den skolan går igenom (Marcus). 

 
Kristoffer säger att hans drömyrke är att bli polis. Detta är i nuläget svårt för honom då han 
säger att en högre ålder måste ha uppnåtts för att komma in på polishögskolan: 
 

Polis har jag ju faktiskt haft i princip ända då sen man var liten 
så det ligger ju fortfarande, och det kanske är då, som väktare 
är ju ett, ett bra steg på vägen (Kristoffer). 

 
Då Kristoffer är arbetslös har även han fått sänka sina krav på vilka arbeten han har sökt: 
 

Ja, allt från vaktmästare, eh sån här […] som lånar ut hyrbilar, 
eh vårdare på psykiatrin, det är allt möjligt (Kristoffer). 

 
Kristoffer har sökt många väktarjobb, ett av de yrken han kan tänka sig att arbeta inom. Han 
har dock fått negativa svar på sina ansökningar till följd av att arbetsgivarna har krav på 
erfarenhet och många gånger även lastbilskörkort. 

6.5 Arbetsmarknadens krav 
Ett problem för ungdomarna är kraven som finns på arbetsmarknaden. Informanterna vittnar 
om krav som B-körkort, onda cirklar av att arbetslivserfarenhet krävs för yrken utan att någon 
sådan kan tillgås samt det ökade kravet på utbildning: 
 

Ja oftast är det när det skiter sig det är när det står B-körkort. 
Det är ju inte alla som har det. När de säger att liksom det 
krävs så är det liksom ingen mening och, liksom man kan ju 
söka det men det går ju oftast till dem som har körkort i så fall 
(Daniella). 
 
Ja det är ju det med att det är ju utbildning man behöver, 
väldigt mycket faktiskt […] och eh arbetslivserfarenhet med, 
det är också väldigt mycket, och det är ju svårt att liksom men 
ett jobb om man behöver arbetslivserfarenhet, man måste ju 
skaffa det på nått sätt och då kommer man ju inte in om man 
inte har det och då, det blir liksom en ond cirkel (Christina). 

 
Det är rätt högt faktiskt, det är tufft, tuff marknad det är alltså, 
man söker söker man får bara oftast negativa svar (Marcus). 

 
Vidare talar Marcus om den konkurrens som finns på arbetsmarknaden till följd av att det är 
så många ungdomar som är arbetssökande: 
 

Det är många arbetslösa ungdomar som söker en och samma 
jobb så det är ju det ju, sen kommer betygen här förmodligen 
in här i bilden med, med meritlistan först och främst tror jag 
kommer in här i bilden, så det är det (Marcus). 
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Informanterna har fått svara på hur det kommer sig att de är arbetssökande. Brist på 
utbildning är en faktor som anges som förklaring till att de är arbetssökande. Fredrik vittnar 
om detta: 
 

[…] det är väl som alla andra typ det finns inga jobb som inte 
kräver en utbildning. Vidareutbildning alltså. Allt kräver 
examens och sånt.[…] (Fredrik). 

 
Även Daniella och Pernilla nämner problemen som utbildning har på arbetsmarknaden. Hon 
berättar om gymnasieinriktningen: 

 
Ja fel inriktning på gymnasiet, det är inte så stor efterfrågan 
som de sa på min skola att det var (Daniella). 
 
Jag har ingen utbildning så jag kan inte söka så många jobb, 
efter Samhälle så har man ingen riktig utbildning (Pernilla). 

 
Ytterligare en orsak till att informanterna är arbetssökande är att de sagt upp sig själv på sina 
arbeten till följd av att de inte trivs: 
 

Ja men det var det alltså jag sa upp mig själv, alltså jag hade 
kunnat jobba vidare men jag sa upp mig själv för jag trivdes 
inte på min arbetsplats så det var det, annars är det inget större 
med det alltså det är mitt egna beslut att jag slutade på mitt 
jobb (Marcus). 
 
[…]bara man hittar nånting man trivs med så har jag inga 
problem med att jobba, det gäller att man, idag så är man ju 
tvungen att ta sånt som man inte vill hålla på med, för man är 
så illa tvungen så då blir det att man slutar och då blir man ju 
arbetslös igen så att det blir ju en dålig cirkel (Maria). 

 
Christina uppger att hon är arbetssökande till följd av att hon inte vet vad hon vill arbeta med. 
Det framkommer även att informanter inte kan svara på vad som är orsaken till varför de är 
arbetssökande. 
   Återkommande i intervjuerna är att Karlskrona är en bekymmersam stad att bo i som 
arbetssökande. Informanterna talar om att staden är liten vilket medför få arbetstillfällen samt 
att arbetslivet är inriktat på IT, en bransch där informanterna inte uppfyller kraven för att få ett 
arbete. 

6.6 Betydelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Informanterna är inskrivna i organisationen Vägvisaren. Då denna i nuläget präglar deras 
vardag är Vägvisarens betydelse för individerna ett inslag som återkommer i intervjuerna. 
Informanternas inställning till Vägvisaren är varierad. Fredrik berättar om vilken hjälp han har 
fått under sin tid i organisationen: 
 

Innan jag kom till Vägvisaren var det riktigt svårt. Här får man 
hjälp hur man ska söka när man söker jobb ehh hur man 
skriver ett personligt brev eh, så är det (Tystnad) Man får olika 
föreläsningar hur man ska bete sig på en anställningsintervju 
(Fredrik). 

 
Vägvisaren har en positiv funktion i den bemärkelsen att ungdomarna får rutiner samt att det 
blir aktiverade under dagarna: 
 

 32 



Det är ett rätt schyst ställe man är här och har en chans till 
praktik kanske ett jobb efter det. Bättre att vara här än att vara 
hemma hela tiden, tråkigt (Mattias). 
 
Ja, det är ju bättre, hade, hade inte detta funnits då hade jag ju, 
ja sovit länge liksom, vänt på dygnen och då blir det bara 
socialen ungefär, men här har man ändå nått och gå till, göra 
nånting (Kristoffer). 

 
Informanterna berättar också om att det både finns fördelar och nackdelar med 
organisationen. Fördelarna är den hjälp informanterna får i form av teoretiska föreläsningar 
under 17-dagars programmet samt hjälp med CV och arbetssökande vid handledningarna. En 
negativ aspekt med organisationen är att det finns för lite att göra då programmet är avslutat 
vilket Daniella belyser: 
 

Ja, man får vissa bra föreläsningar, väldigt mycket nyttiga 
grejer, och de har ju bra kontakter, men annars så är det väl, 
eh, ja man kommer dit klockan åtta så får man sluta klockan 
elva liksom, om man inte går de två och halv veckorna 
intensivkurs då för då är det ju hela tiden. Sen är det rätt slappt 
(Daniella). 

 
Maria talar också om att hon upplevt organisationen Vägvisaren både på ett positivt och 
negativt sätt: 

 
Eh, till en början med så kände jag ju ganska negativt när jag 
fick reda på att jag hamnat här igen, så kändes ju bara ”jaha, 
igen” för alla jag känner har ju vatt här x antal gånger så det 
har ju blivit en lite negativ inställning, men när jag kom hit så 
hjälpte de mig med CV:t, förbättra det […] min handledare 
han har ju hjälpt mig och det känns ju mycket mer positivt nu 
än innan, men fortfarande så är det ju det att vissa dagar känns 
det ju som att man inte gör nånting man bara går och dräller 
här, man känner att man kunde gjort så mycket vettigare saker 
(Maria). 

 
Peters inställning är i sak positiv och önskar att han hade fått den vägledning som erbjudits 
under Vägvisaren tidigare i livet: 
 

Det är ju ändå rätt bra det här med praktik och det. Först det 
här programmet man fick gå i början, det var väldigt roligt och 
givande. Man fick se så mycket. Hade jag fått detta direkt efter 
gymnasiet hade det varit lättare att välja inriktning och då 
hade jag kunnat ja så där men å andra sidan kan jag inte ångra. 
Liksom det jag har gjort det var prestationen då (Peter). 

 
Det finns även informanter som av olika orsaker är negativt inställda till verksamheten. 
Håkan och Marcus anser inte att de fått tillfredsställande hjälp under sin tid på Vägvisaren: 
 

[…] det tycker jag riktigt värdelöst, man får mer gjort när man 
väl kommer till själva arbetsförmedlingen. Man får mer gjort 
där på en dag med handledaren där än vad man får här på tre 
månaders tid så jag tycker detta är jätte dåligt (Håkan). 
 
 
 
Ja detta stället, som alla andra säger det är typ ett dagis för 
vuxna människor alltså, det är ju det, det händer ju knappats 
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nånting här ute, visserligen mycket eget ansvar så att man ska 
söka, men vi måste stanna mellan åtta och tre varje dag, 
liksom bara sitta här ute så det känns som ett dagis blir det 
[…]jag sitter mest ner, läser tidningen, sitter och surfar, sen nu 
på torsdagar går man och har gymnastik annars är det inte 
mycket alltså, det är avstämning på morgonen och sen efter 
det sitter man och läser tidningen bara, dricker kaffe och käkar 
frallor (Marcus). 

 
Christina talar om att hon anser sig vara mer seriös än vissa andra ungdomar som befinner sig 
på Vägvisaren. Hon säger att hon tar hjälpen från Vägvisaren på allvar: 
 

Ja det finns, alltså det är mycket såhär att man skrivs upp på 
lista ”är det någon som vill vara med på denhär 
informationen” såhär så är det ju många som bara sitter och 
aldrig är med och bara åker hem istället, utan man ska ju ta 
tillvara på den tiden man är här och liksom försöka få så 
mycket information som möjligt (Christina). 

 
Detta kan göra att hon ibland känner sig uppgiven då hon ibland kan känna att hon inte blir 
tagen på allvar eftersom det finns många som inte vill ha hjälp på Vägvisaren. 
   Intervjuerna visar att informanterna har olika uppfattning om organisationen. I intervjuerna 
har vi även samtalat om på vilket sätt informanterna har utvecklats under sin tid på 
Vägvisaren. Även här finns det vitt skilda uppfattningar om organisationens funktion: 
 

Jag har fått mer självförtroende, det har jag fått. Jag tror mer 
på mig själv än vad jag gjorde tidigare. Nu vet jag hur jag ska 
bete mig (Fredrik). 
 
[…]från början visste man inte hur man skulle söka jobb ah 
man gick typ bara dit för att se om det hade några jobb där… 
nu vet man allt hur det går med arbetsförmedlingen och 
vägvisaren hur man söka, CV och sånna grejer (Mattias). 
 
Nä jag har stått väldigt still alltså. Förutom att jag tagit egna 
initiativ. Jag kanske inte har visat intresse att befinna mig i 
dessa lokaler utan jag tycker inte det är kul här det handlar inte 
om kul men jag får inget gjort här oh jag gör det inte här 
(Håkan). 

 
En annan tendens som uppkommit i intervjuerna är svaret att hjälp finns att få så länge 
individen är mottaglig för den. Det går alltså inte att förvänta sig att vägledarna ska hjälpa en, 
utan initiativet måste komma från de arbetssökande själv. 

6.7 Hoppet inför framtiden 
En central fråga under intervjuerna har varit vilken framtidstro informanterna har och hur det 
faktum att de i dagsläget är arbetssökande påverkar framtidstron. Informanterna berättade om 
hur de tror att deras liv ser ut om fem år. Att slippa vara beroende av andra och bilda familj är 
viktiga faktorer då informanterna blickar framåt: 
 

Om fem år, så ja då kanske jag precis är i slutskedet på 
utbildningen i så fall till polis om allt går som det ska, så det är 
väl det jag gör, hoppas på. […] kanske flyttat ihop med 
flickvännen eller nått[…] bor ihop nånstans, Västkusten 
kanske, det vore fint (skratt) (Kristoffer). 
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Flyttat hemifrån, eh kanske har flyttat och pluggar eller fått 
tillsvidare tjänst om jag har tur. Eh har pengar så jag kan leva 
(Fredrik). 
 
Det är ju egentligen, när jag tänker framtidstro tänker jag ju 
liksom hela livet framåt, alltså med hus och barn och hela den 
grejen, så det är ju mest, alltså man vill ha ett jobb man vill, 
man vill ha villa, Volvo (Christina). 
 
Förhoppningsvis stadgat mig rejält säkert men det är inte 
säkert men enligt mina planer vill jag klart ha barn, tryggt jobb 
och en ljus framtid (Håkan). 

 
Somliga informanter är mer negativa och ser hoppet om ett arbete som det primära målet 
inom fem år. Då de för tillfället upplever sin situation som hopplös har de svårt föreställa sig 
sin framtid: 

 
Nyanställd på McDonalds. (Skratt.) Nej jag vet faktiskt inte, 
jag hoppas ju i alla fall att jag har ett fast jobb som jag trivs 
med, eller att jag har börjat plugga (Daniella).  
 
Jobbiga är ju att jag hoppas på att få jobba då. Fast man är ju 
inte riktigt säker. Men då undrar jag liksom att hur […](Peter). 

 
Informanterna talar också om vilken påverkan att de i nuläget inte har något arbete påverkar 
deras framtidstro: 
 

Ja, ja det är klart jag vill ju kunna veta att man ska klara det 
normala hyra, räkningar och sånt och att kunna köpa kläder 
och att kunna ha ett sparkonto (Peter). 
 
Det känns ju lite sådär, liksom om några år så vill man kanske 
köpa hus och sådär och det går ju inte direkt, nu, känns ju inte 
så positivt just nu (Christina). 
 
Jaa man kan ju ligga och tvivla rätt, på typ kvällar det är då 
man tänker lite och man bara jävlar jag har ju inget jobb vad 
fan ska jag göra ska jag bara gå hemma […] gå på bidrag är ju 
inte så jättespännande (Kristoffer). 

 
Pernilla sätter sin framtidstro till att hon ska komma in på socionomutbildningen till hösten. 
Hon berättar om vad som händer om hon inte skulle komma in: 
 

Om jag inte kommer in vet jag inte alls vad jag ska göra men 
det blir väl att söka jobb (Pernilla). 

 
Håkan ser däremot mer positivt på sin framtid: 
 

Jag är optimist, det har jag alltid varit och när jag får för mig 
något så brukar det bara bli så. Och nu har jag rätt mycket 
klart i huvudet och det är ju det som är det viktiga (Håkan). 

 
Håkan är alltså relativt säker på hur han vill att framtiden ska se ut. 
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7. Analys 
I följande kapitel presenteras studiens analys där resultatet analyseras utifrån delar av 
Anthony Giddens och Thomas Ziehe’s teorier samt studiens bakgrund. Detta görs utifrån de 
teman som studiens resultat presenterades under. 

7.1 Arbetslöshetens påverkan på vardagslivet  
Följande rubrik behandlar på vilket sätt informanternas vardagsliv påverkas av att de är 
arbetssökande under rubriceringarna ekonomi och hälsotillstånd. Då dessa är nära förbundna 
med varandra i fråga om informanternas vardagsliv. 

7.1.1 Ekonomi 
Enligt Giddens kopplas livsstilsbegreppet ofta samman med ekonomi och därmed möjligheter 
till konsumtion.64 Informanterna talar om hur frånvaron av arbete begränsar dem i deras 
livsstilar. Det sociala livet begränsas till följd av att ekonomin inte ger utrymme för sociala 
aktiviteter som medför kostnader. Peter talar om att det finns sociala aktiviteter han önskar att 
utföra men är begränsad i sin situation som arbetssökande då ekonomin inte tillåter detta. Då 
hans sociala liv begränsas gör även hans utveckling av livsstilen det. Daniella berättar om att 
ekonomin begränsar även hennes sociala liv. Hon säger att hon inte kan ta en extra fika med 
sina vänner då det inte finns ekonomiskt utrymme för detta.  
   Lindkvist beskriver ungdomars oförmåga att konsumera något utöver den nödvändiga 
levnadsstandarden.65 Maria berättar att hon älskar att shoppa men att detta inte går då hon är 
arbetssökande, hon vill även kunna resa vilket också blir problematiskt. Informanterna talar 
om att deras sociala tillvaro i någon grad har försämrats till följd av att de är arbetssökande. 
   Hammarström beskriver att om individen kan tillgodose det ekonomiska behovet från ett 
annat håll så behöver situationen som arbetssökande inte innebära några större bekymmer för 
individen.66 I studien kan detta relateras till den situation vilken Marcus befinner sig i. Han 
säger sig inte påverkas nämnvärt av att vara arbetssökande då hans ekonomiska behov 
tillgodoses i form av a-kassa.  
   Vidare anför Hammarström att då ett arbete fyller andra funktioner än det rent ekonomiska 
ökar risken för att individen mår dåligt av arbetslösheten.67 Peter nämner att han ständigt oroar 
sig för hur den månatliga ekonomin ska gå ihop. 
   Den begränsade ekonomin minskar individernas handlingsutrymmen och 
konsumtionsmöjligheter. De omständigheter vilka Hammarström anför går att jämföras med 
studiens resultat.68  

7.1.2 Hälsotillstånd 
Individen har ett krav på att de situationer som uppkommer ska tillfredställa individen på ett 
personligt sätt framställer Ziehe.69 Marcus och Marias situation kan relateras till Ziehe’s 
beskrivning om krav på subjektivering. Kravet på subjektivering kan exempelvis relateras till 
att trivas på sitt arbete.  
   Det finns en klyfta mellan individens krav och möjligheterna för att dessa ska förverkligas 
något som leder till för att individen fantiserar om förändringar. Denna klyfta kan medföra 

64 Giddens. (1997). s 102 
65 http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_04.pdf 2006-05-05 
66 Hammarström (1996). s 21. 
67 Ibid., s 21. 
68 Ibid., s 221. 
69 Ziehe. (2003). s 28 f. 
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förlamande beteende och i värsta fall depression.70 Informanterna talar om vilka förväntningar 
de har men det går även att utläsa vilka svårigheter som finns för att uppfylla dessa. Det 
primära målet är att få ett arbete, men i ett längre tidsperspektiv är förhoppningen även att få 
ett arbete som de trivs med. Depression uppkommer som en följd av informanternas situation 
som arbetssökande. Situationen leder till att alla typer av arbeten måste sökas och alltså inte 
bara de som uppfyller de personliga kraven. Mattias och Fredrik berättar om att förlamande 
beteende uppträder i form av att bli lat och känna trötthet. Kristoffer berättar att han i perioder 
går in i en omvänd stressituation då han blir stressad då han inte har något att aktivera sig 
med. Ingen av dessa informanter kan styra över sin situation och därmed är deras vardag inte 
emotionell på det sätt som Ziehe föreskriver. Maria beskriver att hon blir deprimerad av att 
inte ha något arbete. Kristoffer talar om att det är svårt att hitta arbeten som passar in i hans 
mall och att detta leder till mental nedstämdhet för honom. Då arbeten måste sökas trots att 
det inte är arbeten som motsvarar informanternas personliga önskemål leder detta till 
nedstämdhet.  
   Peter talar om att han vill ha en trygghet i tillvaron där han vet att han klarar av de löpande 
ekonomiska kostnaderna och har råd med ett socialt liv.  
   Peters situation är relaterbar till Ziehe’s teori om regression. Denna innebär att individen 
önskar en upprepning av det oföränderliga vilket skapar en temporär frånvaro av ångest. Det 
är en säkerhetsprincip då individen vet vad denne får. Regressionen kan i förlängningen leda 
till ångest då individen hamnar i ett stillastående tillstånd.71  
   Marcus är i nuläget relativt trygg i sin situation då han har a-kassa. Att han är arbetssökande 
har därmed inte någon större inverkan på hans vardag. Han har dock en dröm om att bli 
golvläggare vilket kan tyda på en viss ångest då hans liv för tillfället är enformigt.  
   Pernillas framtidsplaner är att påbörja studier till socionom som hon har för aviskt att inleda 
under hösten.  
   Pernillas situation kan härledas till Ziehe’s beskrivning om progression i vilken lustintresset 
ligger i att finna något nytt där förändring och framsteg står i fokus. Risken att misslyckas 
leder till ångest för individen.72  
   Om Pernilla inte skulle bli antagen till socionomutbildningen eller inte klara av denna 
berättar hon att hon skulle tvingas återgå till situationen som arbetssökande. Detta är en form 
av misslyckande som kan antas leda till ångest. 
   Informanterna talar om att deras situation som arbetssökande leder till en osjälvständighet 
vilket yttrar sig i deras boendeform och deras konsumtionsförmåga. Det egna boendet är ett 
primärt mål för de informanter som är boende i föräldrahemmet då de på grund av sin 
situation är i en beroendeställning.  
   Ziehe beskriver denna problematik som en följd av att ångesten i såväl progressionen som 
regressionen återfinns i risken att tvingas till en beroendeställning där individen inte klarar sig 
utan andra människors förmåga och övermakt. Ångesten uppkommer till följd av stillastående 
eller misslyckande.73  
   Maria preciserar detta problemkomplex då hon beskriver hur hon varit på Vägvisaren mer 
än en gång. Hon har till följd av progressionens framåtsträvande karaktär tagit sig från 
Vägvisaren ut i arbetslivet vilket är ett framsteg för henne. Då hennes arbete lett till 
regression, hon utför ett arbete repetitivt som hon inte trivs med uppkommer ångesten då detta 
är ett stillastående. Detta misslyckande leder till att hon åter hamnar i andra människors 
övermakt. 

70 Ibid., s 28 f. 
71 Ibid., s 123 f. 
72 Ziehe. (2003). s 123 f. 
73 Ibid., s 123 f. 
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   Maria talar om att hon kommit in i en trend där hon främst är hemma och känner sig 
deprimerad över sin situation som arbetssökande. 
   Fredrik, Mattias och Kristoffer beskriver att de blir trötta och slöa samt att det blir mycket 
”dötid” som arbetssökande. Hammarström beskriver att arbete leder till att individen får en 
tidsstruktur och en ökad aktivitet. Individen får också en bekräftelse av den personliga 
statusen och identiteten.74 Den personliga identiteten blir svår att leva upp till för 
informanterna då de begränsas av den knappa ekonomin. Informanterna har tvingats söka 
arbeten som de egentligen inte är intresserade av vilket kan antas leda till ett identitetsproblem 
då arbetet är nära förbundet med individens status. Hammarström benämner också ekonomins 
betydelse för den arbetssökandes vardag. Hon beskriver en stress över att de finansiella 
medlen inte ska räcka.75 Hammarströms beskrivning är direkt relaterbar till de mönster som 
intervjuerna genererat. 

7.2 Den fria viljans dilemman 
Anthony Giddens beskriver att moderniteten medför att det finns en mångfald av val i 
samhället samtidigt som knapphändig vägledning ges i valsituationer.76 Intervjumaterialet 
påvisar att informanterna fått ta sina egna beslut i livet. Då de tillfrågades vad föräldrarna haft 
för inverkan på deras val av sysselsättning framkom det att föräldrarna inte haft någon större 
betydelse för deras beslut. Den inverkan föräldrarna haft har varit begränsad till rådgivning.     
   Daniella berättar att hennes gymnasieval är en bidragande orsak till att hon idag är 
arbetssökande då arbetsmarknaden inte efterfrågar hennes kompetens i någon vidare 
utsträckning. Pernilla talar om att hon inte kan söka så många arbeten då 
Samhällsvetenskapliga programmet som hon studerade på gymnasiet inte ger kompetens till 
så många arbeten. Christina säger att anledningen till att hon är arbetssökande är för att hon 
inte vet vad hon vill arbeta med.  
   Svårigheten för individen ligger i att inte veta vilka konsekvenser valen leder till, 
konsekvenser där livsstilen drabbas mest påtagligt beskriver Giddens. Livsstilen är uppbyggd 
av handlingsmönster vilka integrerar med varandra och utgör ramen för självidentiteten. Idag 
väljs livsstilen i stor utsträckning till skillnad från traditionella samhällen där 
handlingsmönstren gick i arv. Livsstilen utgörs av rutiner som införlivas i exempelvis 
handlingssätt och umgängesmiljöer. Rutinerna formar individens identitet och är 
förändringsbara till följd av att självidentiteten är förändringsbar.77 Informanterna påvisar 
alltså att de endast fått knapphändig vägledning och att de inte alltid vet hur de ska välja. 

7.3 Omvärdering av livsplaner 
Thomas Ziehe beskriver att livsformer existerar såväl i det samhälleliga som i det individuella 
medvetandet. Igenkänningstecken för livsformerna återfinns i motsatspar som exempelvis 
karriär/ströjobb eller studera/skaffa sig yrkeserfarenhet.78 
   Ziehe’s beskrivning är tillämpningsbar på den empiriska studien. Livsformen vilken 
ungdomarna för närvarande befinner sig i utgörs till stor del av deras situation som 
arbetssökande. Motsatsparet till att vara arbetssökande utgörs av att ha arbete. Att bo hos 
föräldrarna/ha eget boende och studera/skaffa yrkeserfarenheter är ytterligare två för studien 
relevanta livsformer. Ziehe talar om att de flesta ungdomar har kunskaper, föreställningar och 
bilder som grundar sig på igenkänningstecknen för livsformerna.79   

74 Hammarström (1996). s 70. 
75 Ibid., s 221. 
76 Giddens. (1997). s 101. 
77 Giddens. (1997). s 101. 
78 Ziehe. (2003). s 32 f. 
79 Ziehe. (2003).  s 32 f. 
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   Informanterna i studien ser sig som arbetssökande och definierar sin livsform utifrån 
kategorins motsats, att ha ett arbete. De ifrågasätter därför den egna livsformen arbetssökande 
utifrån motsatsparet att studera/att skaffa yrkeserfarenhet då de ställs inför detta dilemma.  
   Ziehe beskriver att individen teoretiskt sett kan välja vilken av dessa livsformer som ska 
förverkligas. Den fria viljan begränsas dock till följd av individens förutsättningar men trots 
det lever förhoppningarna kvar.80 
   Ett mönster i intervjuerna är att informanterna har förhoppningar om vad de vill göra. 
Marcus är övertygad om att han vill bli golvläggare vilket han har förhoppningar om att kunna 
bli. Trots att hans förhoppningar om detta är hans fria vilja begränsad i praktiken eftersom han 
i nuläget inte kan komma in på den skola som krävs.   
   Individen reflekterar över hur en bättre livsform skulle kunnat uppnås genom att den egna 
livsformen jämförs med den kategoriella motsatsen.81 
   Informanterna jämför sig med de i sin bekantskapskrets som har arbeten. De ser att de inte 
har samma möjligheter som andra individer som arbetar. Sämre ekonomi är en av dessa 
faktorer som uppkommer då arbetssökande individer jämför sig med individer som arbetar. 
Resultatet visar att denna jämförelse även kan göras i mottsatt riktning, att en arbetande 
individ funderar på att sluta sitt arbete. Marcus och Maria talar om att en orsak till att de blivit 
arbetssökande är för att de sagt upp sig själv då de inte trivs på sina arbetsplatser. De kan 
därmed antas ha reflekterat över sin situation som arbetande och sett att en annan livsform 
vore att föredra.  
   Ziehe beskriver i sin teori om subjektiveringen att då det finns ett glapp mellan individens 
förhoppningar och hur stor sannolikheten är att dessa kommer förverkligas.82 Klyftan mellan 
önskemål och verklighet ökar därmed och detta leder till att informanternas mentala 
välbefinnande försämras. Peter talar om att han fått sänka sina krav, trots att han vill bli 
författare säger han sig ha sänkt alla sina krav och är villig att ta vilket arbete som helst. 
Daniella, som vill arbeta som djurvårdare, säger att hon sökt alla arbeten som hon är 
kvalificerad att söka. Med detta påvisas att hon sänkt sina krav och bortser från 
subjektiveringen. Kristoffer har som mål att bli polis men då han insett att detta i nuläget inte 
är praktiskt möjligt planerar han istället att bli väktare. Kristoffer uppvisar inte samma 
nedstämda beteende som Peter och Daniella. Detta skulle kunna vara ett resultat av att det 
väktaryrke han sänkt sina krav till är ganska nära polisyrket. Kristoffer har dock likt andra 
arbetssökande ungdomar förutsättningslöst fått söka de arbeten som finns tillgängliga. I 
Kristoffers fall har detta skett i form av arbeten som exempelvis vaktmästare.  
   Informanterna i studien ser arbetet som ett tvång för att tillhandahålla ekonomiska resurser. 
Orsaken till att de söker arbete är därmed i första hand inte att få arbeta med något de trivs 
med. Arbetet ses med detta som en inkomstkälla snarare än ett uttryck för livsstilen och den 
personliga identiteten. 
   Giddens diskuterar att arbetsplatsen är en del av livet där individens handlingsutrymme är 
begränsat till följd av det ekonomiska tvång som råder där. Livsstilen inbegrips dock även i 
arbete, om än i mindre grad, till följd av att detta påverkar livsmöjligheterna. Då moderniteten 
medför en komplex arbetsdelning blir valet av arbete en viktig del av livsstilen trots att 
individens handlingsutrymmen är begränsade på arbetsplatsen.83 Att arbeta förutsätter därmed 
livets övriga delar samtidigt som det är en bidragande effekt till livsstilen samt att detta är ett 
fält på vilket den sociala identiteten i stor utsträckning skapas. Informanterna talar om arbetet 
som en källa till inkomst för att tillgodose den egna livsstilen. De uppvisar en strävan mot ett 
arbete som tillfredställer dem även på ett emotionellt plan. Detta påvisas exempelvis genom 

80 Ibid., s 32 f. 
81 Ibid., s 32 f. 
82 Ibid., s 28 f. 
83 Giddens. (1997). s 102. 
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att Peter vill bli författare, Pernilla vill bli socionom och Kristoffer vill bli polis. Dessa yrken 
hade sannolikt gett individen ett tillskott till livsstilen och bidragit till att rama in 
självidentiteten. Dessa livsplaner har dock fått åsidosättas till följd av informanternas situation 
som arbetssökande. 

7.4 Arbetsmarknadens krav 
Då informanterna tillfrågades vad de anser vara orsakerna till att de är arbetssökande 
tenderade svaren att vara av diskursiv art, de svarar utifrån diskursen om arbetslösheten. 
Ungdomarnas svar utgjordes av faktorer som kraven från arbetsmarknaden och brist på 
utbildning samt att Karlskrona är en kommun där det finns få arbetsmöjligheter i förhållande 
till antalet invånare. De har benägenhet att besvara frågan på ett diskursivt sätt där 
självreflektion inte erfordras utan svar i ett vidare sammanhang ges. Orsakerna ses som 
samhällsfenomen snarare än egna motgångar. Fredrik svarade på ett sätt som kan betraktas 
som självreflekterade då han säger att han undrar vad han själv gör för fel.  
   Giddens talar om att det finns givna regler för hur en interaktion genomförs och då dessa 
bryts uppkommer en ångest för individen som normalt hålls tillbaka av vardagslivets normer. 
Individen måste ta sig själv, andra och omvärlden för givna för att kunna hantera vardagslivet. 
Detta är inte möjligt om existentiella frågor ideligen ställs. Individen måste dock reflektera 
över det egna handlandet kontinuerligt. Denna reflektion av självet görs på ett diskursivt sätt 
vilket innebär att människor tenderar att förklara sina handlingar på ett diskursivt vis.84 
Lena Schröder beskriver de omständigheter som försvårar ungdomarnas etablering på 
arbetsmarknaden. Dessa faktorer utgörs av arbetslivserfarenhet och referenser från tidigare 
arbetsgivare samt utbildning som de främsta.85 En problematik för informanterna tenderar att 
vara bristen på arbetslivserfarenhet. De yngsta informanterna är särskilt utsatta för detta då det 
inte löpt något längre tidsintervall sedan gymnasiet avslutades. Informanterna talar om onda 
cirklar där arbete inte kan tillgås på grund av brist på arbetslivserfarenhet samtidigt som 
denna inte kan fås då de inte får något arbete. Utbildning är en annan begränsning för 
etablerandet på arbetsmarknaden som informanterna talar om. 

7.5 Betydelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Intervjuerna har genererat åsikter som belyser att Vägvisaren varit en hjälp ut mot arbetslivet. 
Maria berättar om hur hennes handledare bistått henne med hjälp som lett henne in på rätt 
väg. 
   Som tidigare nämnt beskriver Giddens att moderniteten medför att individen tvingas att 
välja samtidigt som knapphändig vägledning finns i valsituationer.86 
   De informanter som har en positiv inställning till organisationen Vägvisaren talar om att den 
vägledning de fått. Detta kan tyda på att modernitetens mångfald av val leder till att 
ungdomarna blir förvirrade då de inte har någon vägledning i livets svåra val. Ett mönster i 
intervjuerna är att informanterna endast fått knapphändig vägledning från sina föräldrar och 
att de fått fatta sina beslut själv. Vägvisaren kan därmed uppfylla en funktion av att ge 
ungdomarna den vägledning som saknas i moderniteten.  
   Progressionen som Ziehe beskriver kan också tillämpas på dessa ungdomar.87 Informanterna 
talar om att Vägvisaren leder till att de får en sysselsättning dagtid. Detta frambringar därmed 
en trygghet då de vet vilka aktiviteter de ska utföra under dagen. De vet också att de får hjälp 
med att ta sig ur sin situation vilket inger en trygghet.  

84 Giddens. (1997). s 47. 
85 Schröder (2001). s 17. 
86 Giddens. (1997). s 101. 
87 Ziehe. (2003). s 123 f. 
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   Anne Hammarström diskuterar att arbetslösheten medfört att dagens tidsstruktur 
försvinner.88 Informanterna talar om detta och ser Vägvisaren som positiv då dagen 
struktureras till följd av Vägvisarens dagliga aktiviteter samt närvarokrav.    
   Det finns också ungdomar som är negativt inställda till organisationen. De talar om att de 
inte får den hjälp de behöver och att Vägvisaren inte kan tillgodose deras behov.  
   Detta kan i viss mån relateras till Ziehe’s beskrivning om subjektivering.89 Informanterna 
känner inte att Vägvisarens verksamhet tillfredställer deras personliga behov. Christina 
beskriver tydligt hur det finns ungdomar på Vägvisaren som har en vitt skiljd uppfattning om 
verksamheten gentemot henne själv. Detta leder till att hon inte kan identifiera sig med andra 
arbetssökande inom organisationen. Kravet på subjektivering kan därmed antas vara ouppfyllt 
i hennes situation. Hon talar om att hon önskat att fler skulle engagera sig i de frivilliga 
aktiviteter vilka Vägvisaren anordnar.  

7.6 Hoppet inför framtiden 
   Lindkvist beskriver etableringen i vuxenvärlden förutsätts av självständig ekonomi, egen 
bostad och familjebildning. Familjebildandet sker vanligen i en fyrastegsprocess; kvarboende 
hos föräldrarna, ensamboende, sammanboende med partner och slutligen sammanboende med 
barn.90 Detta har varit en central del i intervjuerna där önskan om att bo själv och 
förhoppningen om att i framtiden kunna bilda familj är framträdande mönster. Håkan talar om 
barn och ett tryggt jobb likt Christina som talar om barn, villa och Volvo. 
   Framtidstro definieras i Nationalencyklopedin ”tro på att framtiden blir bättre än nutiden”91. 
Detta stämmer in på informanternas situation som arbetssökande då de tenderar att tala om sin 
framtid i positiva termer. Informanterna talar om de faktorer som Lindkvist beskriver ovan i 
positiv bemärkelse. De ser i stor utsträckning fram emot ett fast arbete, ett självständigt liv, 
familjebildande och en trygg tillvaro.  
   Denna trygghet och stabilitet som informanterna vittnar om kan härledas till Ziehe’s 
beskrivning om regression.92 Ungdomarna vill ha en stabil tillvaro där de vet vad de har och 
hur varje dag kommer att te sig. Ytterligare ett mönster som intervjuerna frambringar är att 
inte ha någon förmåga att blicka framåt. Detta kan härledas till Ziehe’s beskrivning av 
subjektivering.93 Informanterna som inte säger sig kunna se positivt på framtiden befinner sig 
i en situation som de inte kan kontrollera. Det finns därmed ingen emotionalisering av 
tillståndet utan de måste acceptera sin situation som arbetssökande utan personligt inflytande. 
Daniella beskriver att hon inte kan se sin framtid om fem år och att hon känner en 
uppgivenhet då individer i hennes omgivning befinner sig i samma situation som hon gör. 
Hon har sökt många arbeten men bara fått negativa svar. Daniella anser därför att det finns 
små förhoppningar om att få ett arbete. Detta leder till att det uppkommer en klyfta mellan 
hoppet om att få ett arbete och den faktiska möjligheten. Ziehe beskriver att denna klyfta kan 
leda till förlamande beteende och i värsta fall depression.94 Daniella befinner sig i en situation 
där ett visst förlamande beteende och tendenser till depression förekommer. Detta yttrar sig då 
hon inte kan blicka framåt. 

88 Hammarström (1996). s 70. 
89 Ziehe. (2003). s 28 f. 
90 http://www.scb.se/Grupp/allmant/_dokument/BE0801_2003K0%E2%80%A6TI_02_A05ST0304.pdf  
     2006-05-09 
91 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O155300 2006-05-14 
92 Ziehe. (2003). s 123 f. 
93 Ibid., s 28 f. 
94 Ibid., s 28 f. 
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8. Slutdiskussion 
Studien syftar till att få en förståelse för hur tio arbetslösa ungdomar upplever den egna 
situationen som arbetssökande och sin framtidstro. Då studien grundar sig på tio informanters 
subjektiva upplevelser är det tänkbart att tio andra informanter kunnat generera ett annat 
resultat. Då studien är av kvalitativ art är målet dock inte att uppnå någon generaliserbarhet av 
resultatet.  
   Fältet för studien utgörs av organisationen Vägvisaren. Att studien genomförts inom en 
organisation har till viss del begränsat oss i vår handlingsfrihet. Vägvisaren är en organisation 
där många ungdomar befinner sig i en svår och känslig situation. För att möjliggöra studiens 
utförande var verksamhetschefen av naturliga skäl tvungen att godkänna detta. Hon var också 
tvungen att diskutera detta med Vägvisarens personal innan vi fick tillträde till fältet. Denna 
process har lett till att vi befunnit oss i en beroendeställning i förhållande till Vägvisarens 
personal. Studiens genomförande förutsattes av att vi, genom verksamhetschefens och 
personalens godkännande, fick tillträde till fältet. Vi har inte heller kunnat råda över vilka 
informanter vi tillgått eller den tid som gått från att vi tilldelades de första informanterna till 
att den sista intervjun genomförts.  
   Vid intervjuerna delgavs ungdomarna informationen om att vi inte skulle föra några stoff ur 
intervjuerna, härlett till enskilda personer vidare till Vägvisarens personal. Då Vägvisarens 
personal var intresserad av vår studie fick vi ta dessa tankar om konfidentialiteten i beaktning 
då vi samtalade med dem. Vi fick för att säkerställa studiens etiska utgångspunkter hänvisa 
personalen till studiens slutresultat.      
   Ungdomarnas situation som arbetssökande präglas till stor del av den ekonomiska ställning 
de befinner sig i. Begränsningen i den sociala tillvaron är ett framträdande mönster där 
informanterna hindras från att delta i sociala aktiviteter. En intressant tendens är att 
informanterna i stor utsträckning tycks ha frångått sina drömyrken för att istället ta vilket 
arbete som helst för att klara den vardagliga ekonomin. Vi anser det även vara intressant att 
ungdomarna i stor utsträckning talar som självständighet. De talar om att i olika grader kunna 
ha en självständighet som i ett första steg innefattar att flytta hemifrån för de informanter som 
är boende hos föräldrar. Informanterna talar vidare om önskemålen om att kunna leva utan en 
ständig oro för att pengarna inte ska räcka till och hoppet om att kunna konsumera något 
utöver det nödvändigaste. Då ekonomin förutsätter att det övriga livet ska kunna hanteras 
kräver detta att informanterna tar arbete utan några vidare krav. Informanterna talar om att ha 
ett arbete de trivs med och att det känns deprimerande då de är tvingade att söka arbeten som 
inte uppfyller de personliga önskemålen. En tendens som empirin uppvisar är att det är vanligt 
att i någon grad och i något skede av situationen som arbetssökande vara deprimerad.  
   En intressant tendens som uppkom då framtidstron diskuterades var att de svarade att de 
ville ha en tillsvidareanställning och helst ett arbete som de trivs med. Ur detta kunde ett 
mönster urskiljas som påvisade att detta i stor utsträckning önskades som en förutsättning för 
framtida familjebildande. Då vi vid intervjutillfällena frågade vad de gör om fem år var deras 
planer långtgående i förhållande till tidsintervallet. Ingen av informanterna har i nuläget något 
arbete och ändå ligger planer om familjebildande som en hög prioritet trots att detta borde 
förutsätta en stabil ekonomi.  
   Informanterna talar om att de själv tagit viktiga beslut i livet utan någon vidare styrning från 
omgivningen. De informanter som är positiva till Vägvisaren talar om de positiva effekterna 
av att de fått vägledning. Kanske kan detta, likt Ziehe’s beskrivning, vara modernitetens 
dilemma med det fria valet. Att inte ha vetskap om vilka konsekvenser handlingarna får och 
vilket handlande som är rätt, får konsekvenser i form av att fler ungdomar blir arbetssökande. 
Kan vägledning tidigare i livet förhindra att ungdomar blir arbetssökande? 
 
8.1 Förslag på framtida forskning  
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Informanterna talar om att det är möjligt att få hjälp på Vägvisaren om individen själv vill 
detta. Samtidigt är ett mönster i intervjuerna att informanterna i någon utsträckning mår dåligt 
av arbetslösheten, vilket leder till att individerna blir lata och känner en trötthet. Vi anser detta 
vara en intressant tendens att informanterna talar om att det krävs handling från individen för 
att tillgå hjälp från Vägvisaren. Borde inte oförmåga till handling till följd av depression ta sig 
samma handlingsförlamande uttryck som ovilja att agera? Det är därför enligt oss ett 
intressant forskningsområde att studera hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle kunna se 
ut om faktorer som depression avhjälptes som en inledande åtgärd. 
   I studiens bakgrund, teori och analys redogörs för vilken betydelse arbetet har för individen. 
Informanterna talar om att skaffa ett arbete de trivs med vilket sannolikt skulle bidra till att 
utforma deras identitet. Då arbetet utgör en så viktig del av livsstilen vore det intressant att 
studera vilka effekter det i så fall får för identiteten att vara arbetssökande eller ha ett arbete 
som individen inte känner sig till freds med. Skulle individernas tal om det tidiga 
familjebildandet kunna vara ett resultat av att de inte känner att de emotionellt blir 
tillfredställda på arbetet då de tvingas till yrken enbart för att tillgodose ekonomiska behov? 

 43 



Referenser 
 
Litteratur 
 
Abrahamsson, Bengt. (1992). Varför finns organisationer? Kollektiv handling, yttre krafter 

och inre logik. Lund: Studentlitteratur.  
 
Arvidsson, Peter., Rosengren, Karl-Erik. (2002). Sociologisk metod. Malmö: Liber. 
 
Becker, Howard. S. (1998). Tricks of the trade. How to think about your research while 

you’re doing it. Chicago och London: The University of Chicago press. 
 
Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder . Malmö: Liber.  
 
Börjeson, Martin. (1996). ”Arbetslösheten och dagens ungdomsgeneration.” I G. Boström., 

C. Eriksson., B. Pettersson., B. Starrin., P-G., Svensson (red.), Arbetslöshet, folkhälsa 
och välfärd. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 93-106. 

 
Ely, Margot. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar i cirklar. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Eneroth, Bo. (1992). Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: 

Natur och kultur. 
 
Giddens, Anthony. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Giddens, Anthony. (1997). Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg:  

Daidalos. 
 
Halvorsen, Knut. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  
 
Hammarström, Anne (1996). Arbetslöshet och ohälsa – om ungdomars livsvillkor. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Hammarström, Anne. (1986). Ungdomsarbetslöshet och ohälsa. Grafiska institutet: Luleå. 
 
Holme, I. M, Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jönsson, Ingrid., Trondman, Mats., Arnman, Göran., Palme, Mikael. (1993). Skola-Fritid-

framtid. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, Staffan. (1994), ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier”. I B, Starrin., 

Svensson, P.G. (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
(163-189). 

 
Merriam, Sharan. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.  
 

 44 



Schröder, Lena. (2001). ”Att vara ung på den svenska arbetsmarknaden”. I 
Socialtjänstforum, Ungdomars villkor och samhällets vård. Stockholm: Publicera 
Information. (14-19). 

 
Ziehe, Thomas. (2003). Ny ungdom, om ovanliga läroprocesser. Stockholm: Nordstedts. 
 
Rapporter 
 
Projekt ”Vägvisaren”. Arbetsmarknadsenheten. (1998.) 
 
Ungdomars etablering: Generationsklyftan 1980-2003. Statistiska Centralbyrån. (2005). 
   Örebro: SCB-Tryck. 
 
Verksamhetsrapport Vägvisaren 2002. Karlskrona kommun. (2003.) 
 
 
Elektroniska källor 
 
Arbetsförmedlingen: http://www.ams.se/rdfs.asp?A=59629&L=35 2006-05-03 
 
Institutet för Framtidsforskning: 

http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1455&intLevel1Clicked=1454  
2006-05-29 

 
Karlskrona kommun: http://www.karlskrona.se/templates/Page____28681.aspx  2006-05-17 
 
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O155300  

2006-05-14 
 
Statistiska centralbyrån:  

http://www.scb.se/Grupp/allmant/_dokument/BE0801_2003K0%E2%80%A6TI_02_A0 
ST0304.pdf 2006-05-09 

 
http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_04.pdf 2006-05-05. 

 45 

http://www.ams.se/rdfs.asp?A=59629&L=35
http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1455&intLevel1Clicked=1454
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O155300
http://www.scb.se/Grupp/allmant/_dokument/BE0801_2003K0%E2%80%A6TI_02_A0ST0304.pdf
http://www.scb.se/Grupp/allmant/_dokument/BE0801_2003K0%E2%80%A6TI_02_A0ST0304.pdf
http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/1990I99/LE100SA0301_04.pdf


 
      BILAGA 1 
Intervjumanual 
 
 
Kontextuella frågor 

- Ålder 
- Kön 
- Tid som arbetssökande 
- Högsta avslutade utbildning 

 
Skolan 

- Gymnasieprogram 
- Vilka ämnen var mest intressanta i skolan 
- Hur stor betydelse tror Du att goda betyg har? 
- Hur ser Du på kraven från skolan? 

 
Social bakgrund 

- Fritidsintressen 
- Boende 
- Föräldrarnas arbete och utbildning 
- Eventuella syskons sysselsättning 
- Vad har föräldrarna för inverkan på valet av sysselsättning 
- Vad har Dina kompisar för sysselsättning och hur påverkar det Dig? 

 
Arbete 

- Vilka arbeten har Du haft? 
- Drömyrke 
- Vilka arbeten har Du sökt? 
- Hur ser Du på kraven från arbetsmarknaden? 
- Vad har Du för förhoppningar om att få ett arbete? 
- På vilket sätt är det viktigt för Dig att ha ett arbete? 
- På vilket sätt påverkar det faktum att du inte har något arbete ditt liv i övrigt? 
- Ser Du några fördelar/nackdelar med att vara arbetssökande? 
- Hur ser du på ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? 
- Vad tror Du är orsaken till att Du är arbetssökande? 

 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom Vägvisaren 

- Hur ser Du på Vägvisarens hjälp? 
- På vilket sätt har Du utvecklats under Din tid på Vägvisaren? 
- Beskriv en dag på Vägvisaren. 

 
Framtidstro 

- Hur skulle du beskriva begreppet framtidstro? 
- Hur påverkar det faktumet att Du inte har något arbete Din framtidstro? 
- Hur ser Din situation ut om fem år? 

 

 46 


	1. Inledning
	1.1 För uppsatsen centrala begrepp
	1.1.1 Arbetssökande
	1.1.2 Ungdomar
	1.1.3 Framtidstro

	1.2 Disposition

	2. Problemprecisering och syfte
	3. Bakgrund
	3.1 Från barnarbete till ungdomsarbetslöshet
	3.2 Insatser mot ungdomsarbetslöshet
	3.3 Arbetets betydelse för livssituationen
	3.4 Tidigare forskning
	3.4.1 Ungdomsarbetslösheten under 1990-talet
	3.4.2 Ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden

	3.5 Studiens kontext
	3.5.1 Organisationen Vägvisaren
	3.5.2 Projektbeskrivning av Vägvisaren
	3.5.3 Vägvisarens organisationsstruktur
	3.5.4 Organisationens intressenter

	3.6 Avgränsningar

	4. Teoretiska perspektiv
	4.1 Modernitet
	4.2 Den ontologiska tryggheten och det reflexiva medvetandet
	4.3 Verklighet och livsplaner
	4.4 Faktorer som leder till depression
	4.5 Regression och progression
	4.6 Det teoretiska perspektivet relaterat till studien

	5. Metod
	5.1 Metodologiska utgångspunkter
	5.1.1 Kvalitativ metod
	5.1.2 Induktiv forskningsansats
	5.1.3 Hermeneutik

	5.2 Uppläggning av den empiriska studien
	5.2.1 Tillträdet till fältet
	5.2.2 Urval

	5.3 Den empiriska studiens genomförande
	5.3.1 Fråga ”hur” inte ”varför”

	5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet
	5.5 Reliabilitet
	5.6 Validitet
	5.7 Metoddiskussion
	5.7.1 Etiska aspekter


	6. Resultat
	6.1 Presentation av informanterna
	6.2 Arbetslöshetens påverkan på vardagslivet
	6.2.1 Ekonomi
	6.2.2 Hälsotillstånd

	6.3 Den fria viljans dilemman
	6.4 Omvärdering av livsplaner
	6.5 Arbetsmarknadens krav
	6.6 Betydelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
	6.7 Hoppet inför framtiden

	7. Analys
	7.1 Arbetslöshetens påverkan på vardagslivet
	7.1.1 Ekonomi
	7.1.2 Hälsotillstånd

	7.2 Den fria viljans dilemman
	7.3 Omvärdering av livsplaner
	7.4 Arbetsmarknadens krav
	7.5 Betydelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
	7.6 Hoppet inför framtiden

	8. Slutdiskussion

