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ABSTRACT 
 
This essay examines how a group of five youths’ self identities are affected by unemploy-
ment, contact with the social services and by labour market interventions. In Sweden youth 
employment has been regarded as a social problem. Arbetslinjen that could be translated into 
the work model or the work line influences and is a necessity for the Swedish welfare system. 
With a hermeneutic scientific philosophical position the method used to examine this has been 
to interview the youths, in the age of 18-25, individually. The approach of the interviews is 
narrative, to capture the informants’ full stories about their experiences. Finally the result of 
the interviews is analysed through theories about self identity and power that according to the 
authors of this essay are closely linked together and thus are necessary in understanding the 
narratives of the youths, which is essential knowledge on the field of social work. The results 
show that the youths´ self identity is affected and the outcome of this vary depending on how 
the intersection between gender, class, ethnicity and age is constituted. Further, the youths 
seem to have different experiences of treatment and this also affects their possibilities to act 
on different social fields. 
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Inledning  
När ungdomar kommer till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd utreds deras 
möjligheter att själva klara sin försörjning. De ungdomar som bedöms kunna ställa sig till 
arbetsmarknadens förfogande hänvisas till nationella och ibland kommunala arbetsmarknads-
insatser. Tanken är att ungdomarna genom dessa insatser ska få hjälp och stöd på sin väg till 
att bli självförsörjande. Detta kan se ut på olika sätt. Genom att få en praktikplats som syftar 
till att ge arbetslivserfarenhet och meriter kan ungdomen öka sina möjligheter till att få en 
anställning. På en arbetssökarverksamhet kan ungdomar få hjälp och stöd i att formulera an-
sökningsbrev, skriva CV och få coachning i sitt arbetssökande. I många fall handlar det om att 
söka på bredden, det vill säga söka alla befintliga arbeten. Det finns också insatser där coach-
ningen är mer inriktad på att ungdomen ska finna sitt intresseområde och söka arbete eller 
studier i enlighet med detta. De ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden har fortfa-
rande svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan vara relevant för socialt arbete att få 
mer kunskap om hur ungdomars självidentitet påverkas av arbetslöshet, kontakten med social-
tjänsten och av arbetsmarknadsinriktade insatser. Detta eftersom socialarbetare på denna are-
na kommer i kontakt med arbetslösa ungdomar. Syftet med studien är inte bara att förbättra 
kunskapsläget. Med denna kunskap vill vi även förbättra situationen för arbetslösa ungdomar 
som är under kommunens ansvar. Detta genom en ökad förståelse för de maktförhållande som 
råder mellan socialarbetaren och ungdomen. På så sätt kan relevanta handlingsplaner utformas 
i enlighet med förmåga och intresse och således kan dessa ungdomar bättre bemötas inom 
ramen för socialt arbete. För att kunna förstå ungdomar är det viktigt att förutom att ha fokus 
på individen, även undersöka ungdomar som grupp och detta kollektivs sökande efter mening.  
Studien undersöker hur ungdomar berättar om sin situation som arbetslösa och sina möjlighe-
ter på arbetsmarknaden samt hur de reflekterar kring sig själva, sina behov och förmågor 
kopplat till insatser och kontakt med socialtjänsten. 

Problemformulering 

Hur kan ungdomars självidentitet påverkas av arbetslöshet, kontakt med socialtjänsten och 
av arbetsmarknadsinriktade insatser?  

Frågeställningar 

• Vilka berättelser har ungdomarna om sina erfarenheter av arbetslöshet, kontakt med 
socialtjänst och av arbetsmarknadsinriktade insatser? 

• Vilka berättelser har ungdomarna om sina erfarenheter av bemötande kopplat till ar-
betslöshet, kontakt med socialtjänsten och till arbetsmarknadsinriktade insatser?  

Disposition 

Efter inledning och klargörande av frågeställningar följer ett antal begreppsförklaringar som 
kan vara till nytta vid läsning av uppsatsen. Därefter följer metodavsnittet som redogör för 
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genomförandet av uppsatsen. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund presenteras i anslut-
ning till varandra efter metodavsnittet. Detta för att resultatet, som följer därpå, sedan analyse-
ras utifrån både tidigare forskning och teoretiska analysverktyg. Slutligen besvaras uppsatsens 
frågeställningar i slutdiskussionen där även metoden diskuteras och förslag ges på vidare 
forskning. 

Begreppsförklaring 

Arbetslinjen syftar på den svenska modellen om att alla ska vara med och utanförskap ska 
motverkas. Detta möjliggörs genom att alla gör rätt för sig genom arbete som bidrar till att 
trygga landets ekonomi (Milton, 2006:12f). 

Arbetslöshet innebär att personer som kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande inte får 
arbete. Arbetslöshet kan avse även personer som är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder och därmed inte tillhör den vanliga arbetsmarknaden (Nationalencyklopedin, 
2008).  

Arbetsmarknadsinriktade insatser kan bli aktuella för arbetslösa personer som har kontakt 
med tillexempel Arbetsförmedlingen. Kommunala arbetsmarknadsinsatser omfattar de perso-
ner som ansöker om ekonomiskt bistånd (Grönwall & Holgersson 2004). 

Ekonomiskt bistånd kan utgå till personer som ej själva kan tillgodose sin försörjning och sina 
behov. Med försörjningsstöd avses det ekonomiska bistånd som ska tillgodose den dagliga 
livsföringen såsom mat, hyra och kläder (Grönwall & Holgersson, 2004). 

Intersektionalitet; intersektion betyder genomskärning. Intersektionalitet är en teori som un-
derstryker vikten av att se hur flera olika kategoriseringar såsom kön, klass och kulturell iden-
titet samverkar och har betydelse för en individs maktposition och identitet (Eriksson-
Zetterqvist & Styhre, 2007:10f). 
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Metod 

Forskningsdesign 

Vi har för att genomföra undersökningen och besvara våra frågeställningar använt oss av en 
kvalitativ metod. Denna metod ger enligt Larsson (2005:91f) möjlighet för forskaren att samla 
in beskrivande data i form av tillexempel intervjuer. Data som sedan kan beskrivas och analy-
seras utifrån olika teorier. Studien har präglats av ett abduktivt angreppssätt vilket innebär att 
vi valde att kombinera en deduktiv och en induktiv strategi. Studien var deduktiv genom att 
teoretiska perspektiv under hela arbetets gång har påverkat vår förståelse av problemet samt 
tolkning och arbetsmetoder, exempelvis våra formuleringar av intervjufrågor (se bilaga 1). Vi 
hade en teoretisk förmodan om hur identitetsskapande påverkas av maktrelationer och makt-
strukturer. Under studiens gång prövades dessa teorier (Esaiasson, 2003:99f). Det induktiva 
inslaget i studien var att vi strävade efter att fånga ungdomarnas uppfattningar. För att vara 
öppna för nyanser och få en mångfacetterad bild av hur det är att vara ungdom och arbetslös 
utformade vi en intervjuguide som inte styrde in ungdomarna på att bli teorimedvetna. Vi 
ställde därför öppna frågor och följdfrågor under intervjun utifrån det ungdomarna sagt. 

Vetenskapsfilosofisk position 

I Kvale (1997:49f) beskrivs den hermeneutiska tolkningen av texter, genom vilken forskaren 
strävar efter en allmän förståelse för textens mening. Centralt i tolkningen är att textens helhet 
ger en innebörd till delarna av texten. Delarna i sin tur kan påverka meningen av helheten, i en 
process som benämns den hermeneutiska cirkeln. Inledningsvis skapas en allmän mening ge-
nom att läsa igenom hela texten. Därpå urskiljs teman vilka ger ytterligare mening till textens 
innehåll. Denna omväxlande process fördjupar kontinuerligt förståelsen av texten och avstan-
nar inte förrän tolkningen lett fram till en rimlig mening. Forskarens förförståelsen om textens 
ämne är relevant i den hermeneutiska tolkningen (Kvale, 1997:42). Både läsaren och forska-
ren ser texten med en förförståelse. Därav är det viktigt att forskaren redogör för sin förförstå-
else vilket vi har gjort. Uppsatsen genomsyras även av en postmodern vetenskapsfilosofisk 
position. Således betonas språkliga dimensioner och berättelser i intervjun (Larsson, 
2005:94f). I vår studie kommer detta till uttryck främst genom att vi tolkade texten med hjälp 
av narrativ analys samt att vi använde oss av teorier om självidentitet, makt och intersektiona-
litet som analysverktyg. Hur vi tolkade och analyserade resultatet utvecklas närmare under 
avsnitt om databearbetning respektive analysverktyg. 

Förförståelse 

Som vikarierade socialsekreterare på två försörjningsstödsenheter har vi kommit i kontakt 
med arbetslösa ungdomar som söker försörjningsstöd och har olika kommunala arbetsmark-
nadsinsatser. Det kan tänkas att övergången från gymnasietiden till att söka arbete eller hög-
skolestudier samt att försörja sig själv är markant för ungdomar generellt. Från att ha haft en 
skyddad tillvaro genom att skolan gett en tydligare struktur och föräldrarna haft ekonomiskt 
ansvar överförs nu ansvaret på ungdomen själv. Vi har funderat över hur mötet med social-
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tjänst och insatser påverkar de ungas syn på sig själva och deras möjligheter att välja och styra 
över sina livsval. Bland annat har vi reflekterat över de olikheter som kan förekomma i fråga 
om krav som ställs på de sökande beroende på vilken försörjningsstödsenhet de tillhör. Kra-
ven kan variera mellan individerna på samma enhet till en följd av socialsekreterarens hand-
lingsutrymme eftersom socialsekreteraren ska göra en individuell bedömning och mellan oli-
ka enheter i enlighet med riktlinjer och policy. Enligt vår uppfattning är bemötandet och det 
sociala arbete som kan ske på en försörjningsstödsenhet beroende av vilka resurser som finns 
i form av personal och tid som varje klient kan uppta. Brist på resurser och att mycket infor-
mation ges på kort tid kan leda till missförstånd som kan resultera i negativa konsekvenser för 
klienterna. En positiv aspekt av att vi genomförde denna studie var att vi som socialsekretera-
re och forskare fick insyn i hur klienterna kan uppleva kontakten med socialtjänsten. Denna 
kunskap är värdefull och för att fullt ut förstå klienternas berättelser såg vi på vår förkunskap 
som en fördel. En negativ påverkan på studien kan ha varit att klienterna kan ha känt av att vi 
hade en förförståelse och att vi var insatta i det som de berättade om och att detta kan ha på-
verkat vad och hur mycket de berättade eftersom situationen kan ha påmint dem om deras 
kontakt med sina socialsekreterare. 

Intervjumetod 

Enligt Kvale (1997:19) finns inga strikta regler för hur en kvalitativ intervju ska genomföras. 
Han liknar den i stället vid ett hantverk som med ett gott genomförande kan ses som konst. Vi 
genomförde fem individuella intervjuer. Vi övervägde alternativet fokusgrupper. Detta skulle 
kunna ha varit intressant då fokusgruppsintervjun möjliggör för intervjudeltagarna att relativt 
fritt samtala om sina upplevelser och attityder kring bland annat arbetslöshet samt (Billinger, 
2005:171). Emellertid bedömde vi att individuella intervjuer var mer lämpliga för vår studie 
eftersom det för våra intervjupersoner kunde ha varit känsligt att talat om ämnet (a.a.). Den 
kvalitativa intervjun gav möjlighet för oss som forskare att få en flerdimensionell bild av in-
tervjupersonernas verklighet. Detta är enligt Kvale (1997:14) inte ett problem utan han menar 
att den mänskliga världen är subjektiv och full av motsägelser. Vi kunde härmed få en bättre 
förståelse för flera olika nyanser i ungdomarnas upplevelser av arbetslöshet, kontakt med so-
cialtjänst och av arbetsmarknadsinriktade insatser. 

I utformandet av intervjuguiden använde vi oss av en kombination av tre kvalitativa inter-
vjustrategier; den informella konversationsintervjun som är mest öppen, den allmänna inter-
vjuguiden där öppna frågor ställs utifrån teman och den standardiserade intervjuguiden där de 
öppna frågorna ställs i exakt samma ordalydelse från intervju till intervju. En kombination av 
dessa medförde att intervjupersonerna både fick berätta utifrån sina egna ord samt att de fick 
hjälp med att förtydliga sina svar genom våra följdfrågor (Larsson, 2005:104f). För den här 
formen av intervjuteknik var det också lämpligt att använda en narrativ metod som tillät att 
intervjupersonerna berättade mer detaljerat och utförligt om sina upplevelser (a.a.). Narrativ 
metod var också relevant eftersom vår studie syftade till att förstå maktrelationer och identi-
tetsskapande. Studerandet av narrativ bidrog dessutom till att vi som forskare fick en bättre 
förståelse för och möjlighet att synliggöra samhällets marginaliserade röster. Genom att vi var 
lyhörda för nyanser och fokuserade på det specifika bidrog denna metod till att beakta det 
individuella i intervjupersonernas berättelser. Med enbart tekniska tolkningsstrategier som 
fokuserar på kollektiva och statistiska aspekter hade vi kunnat förbise dessa nyanser i berättel-
serna (Bergström m.fl., 2005:225f). Vi bedömde att en narrativ metod var bra för att vi såle-
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des kunde få en mångfacetterad individuell bild av de ungdomar som vi intervjuade eftersom 
vi tror att ungdomar ibland kan bli föremål för en generaliserad bild av arbetslösa ungdomar 
som uppbär försörjningsstöd. Intervjuguiden utformades utifrån fyra teman; arbetslöshet, kon-
takt med socialtjänsten, självidentitet och arbetsmarknadsinriktade insatser via socialtjänsten. 
Temat självidentitet har i resultatet vävts in i de övriga temana då självidentiteten undersöks i 
relation till de andra temana. Samtliga teman påverkar varandra och är sammankopplade, men 
för att få en läsvänlighet och genomförbarhet valdes ändå dessa teman. De bör dock inte ses 
som fristående utan förstås i relation och nära ömsesidig växelverkan. 

Urval 

Det är viktigt att välja intervjupersoner som kan tänkas besitta relevant kunskap om just det 
forskningsområde vilket forskaren valt att undersöka (Esaiasson, 2003:286). Vi valde därför 
att intervjua personer mellan 18 och 25 år som var arbetslösa, hade kontakt med och arbets-
marknadsinriktade insatser via socialtjänsten. Vi begränsade oss till personer som deltog i 
någon form av arbetssökarverksamhet eller annan insats med syfte att stödja personens väg ur 
arbetslöshet. Ålderspannet mellan 18 och 25 år var för att begränsa oss till ungdomar som är 
skyldiga att försörja sig själva, om de inte studerar på gymnasiet, samt att personer mellan 16-
24 år som är arbetssökande och som söker försörjningsstöd omfattas av speciella kommunala 
arbetsmarknadsinsatser för ungdomar. Urvalet grundade sig också på att ungdomarna skulle 
ha en önskan att delta och berätta om sina erfarenheter. Med hänvisning till detta urvalskrite-
rium bedömde vi det vara rimligt att personer upp till 25 års ålder ingick i studien. 

Datainsamling 

Inledningsvis utformade vi ett brev för att kunna få kontakt med och presentera vårt arbete för 
intervjupersonerna vilket i enlighet med Esaiasson (2003:293) är lämpligt (se bilaga 3). För 
att få veta hur vi skulle nå fram med våra brev till intervjupersonerna kontaktade vi två en-
hetschefer på försörjningsstödsenheter på social omsorg i två kranskommuner till en större 
stad i Sverige. Vi bifogade breven som bilagor och skrev e-mail där vi presenterade vårt arbe-
te kort och hur vi önskade att få hjälp av dem. Detta gjorde vi genomgående då vi kontaktade 
enhetschefer och socialarbetare för att dessa skulle få en möjlighet att sätta sig in i vår studie 
och vårt önskemål samt vara förberedda då vi kontaktade dem per telefon. 

Enhetschefen på den första kommunen svarade och hänvisade oss till en ungdomshand-
läggare. Genom denne fick vi kontakt med två intervjupersoner. Ungdomshandläggaren talade 
med sina klienter först och meddelade oss sedan att de var intresserade och hur vi kunde få 
kontakt med dem. Informationen om studien fick intervjupersonerna därmed inledningsvis 
muntligen. Vi kontaktade intervjupersonerna via telefon och avtalade om tid och plats för 
intervjun. Enhetschefen i den andra kommunen hänvisade oss vidare till arbetsmarknadsenhe-
ten och chefen där. Chefen för arbetsmarknadsenheten sa att han förmodade att vi både kunde 
presentera vårt arbete för ungdomarna vid ett tillfälle för gruppcoachning på en arbetssökar-
verksamhet samt att vi kunde få genomföra intervjuerna där. Han hänvisade oss sedan till en 
gruppcoach på arbetssökarverksamheten. Denne meddelade oss att vi kunde få komma och 
presentera vår studie. Vi informerade deltagarna om studiens syfte, både via brev som de fått i 
förväg samt muntligt om hur intervjun skulle genomföras, vikten av deras deltagande samt om 
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de etiska principer vi följde vid ett gruppcoachningstillfälle. Vi hade förberett blanketter där 
deltagarna kunde kryssa i om det var intresserade eller inte och i så fall lämna sina kontakt-
uppgifter. Vi hade även ett alternativ där ungdomarna kunde meddela att de kanske var intres-
serade. Detta gjorde vi för att ingen skulle känna sig tvungen att vara med och för att vi ville 
underlätta för de ungdomar som ville var med att meddela detta. Samtidigt bevarades deras 
anonymitet i så stor utsträckningen som det var möjligt (se bilaga 2).  

Intervjuerna genomfördes både på de arbetsmarknadsinriktade insatserna och på social-
tjänsten. Vi beaktade intervjupersonernas önskemål om intervjuplats vilket är önskvärt enligt 
Esaiasson (2003:294). Ungdomarna ville att deltagandet i intervjuerna skulle ske så enkelt och 
så nära dem som möjligt, vilket gjorde att valet av lokal föll på respektive verksamhet alterna-
tivt rum på socialtjänsten. Detta kan ha påverkat intervjupersonerna både positivt och nega-
tivt. Vi bedömde att det kunde finnas fördelar både för att intervjupersonerna ville genomföra 
intervjuerna där samt att det kan ha bidragit till att de har kunnat koppla intervjuerna till upp-
levelsen av att vara på insatsen och socialtjänsten. En nackdel kan ha varit att intervjuperso-
nerna hade personal, andra deltagare eller sina socialsekreterare i direkt närhet, vilket kan ha 
hämmat dem från att fritt berätta om sina erfarenheter. Med facit i hand bedömer vi att den 
eventuella hämmande påverkan på resultatet med anledning av valet av intervjulokaler inte 
medfört att ungdomarna i större utsträckning undvikit att berätta. Vi spelade in intervjuerna på 
band. Fördelen med att spela in på band var att allt som intervjupersonen sa fanns inspelat 
samt att den som intervjuade kunde ha fokus på samtalet och annan interaktion som pågick 
under intervjun, såsom kroppsspråk (Kvale, 1997:149). Vi deltog tillsammans under intervju-
erna där en av oss fungerade som moderator och den andra antecknade. 

Databearbetning 

Vi transkriberade de bandade intervjuerna. Transkribering är oumbärligt, särskilt vid narrativ 
analys (Bergström m.fl., 2005:225). Vi delade upp arbetet med transkriberingen, det vill säga 
att vi transkriberade intervjuerna var och en för sig för att sedan gemensamt lyssna till inter-
vjuerna och läsa transkriberingarna. Detta gjorde vi för att öka validiteten och för att undvika 
feltolkning vid avlyssning (Kvale, 1997:149f).  

Därefter bearbetade vi data genom narrativ strukturering eller så kallad meningsstrukture-
ring i berättelser. Detta genom att vi skrev en utvecklad, koncentrerad och rekonstruerad hi-
storia av den ursprungliga intervjuberättelsen. Alltså vi både urskiljde och skapade berättelser 
genom att citera och referera (Kvale, 1997:181f). Eftersom vi dessutom utgick ifrån en her-
meneutisk vetenskapsfilosofisk position så användes den hermeneutiska texttolkningen i data-
bearbetningen (Kvale,1997:49f). Detta genom att vi tolkade meningen i berättelserna och pre-
senterade dem tematiskt i resultatet. Vi utgick ifrån temana arbetslöshet, kontakt med social-
tjänsten och arbetsmarknadsinriktade insatser. Under varje tema behandlades ungdomarnas 
erfarenheter, berättelser om bemötande samt deras självidentitet. Eftersom studien är narrativ 
valde vi att i resultatet presentera data så nära originalberättelserna som möjligt. Detta för att 
låta intervjupersonernas röster bli hörda med utgångspunkt i deras egna berättelser och med 
deras eget språk. Språket i citaten har bearbetats för att göra texten läsvänlig. Upprepningar 
och grammatiska fel har redigerats. Där vi har utelämnat delar av de intervjupersonerna sagt 
eller våra egna frågor har vi i resultatet markerat med punkter inom parantes. 
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Analysverktyg 

Vi ansåg att teorier om identitetsskapande och makt tillsammans med det intersektionella per-
spektivet där dessa två teorier vävs samman kunde ge en djupare förståelse för ungdomars 
berättelser om erfarenheter av arbetslöshet, kontakt med och insatser via socialtjänsten. Hur 
detta påverkar deras självidentitet och handlingsmöjligheter. Genom att analysera berättelser-
na utifrån ett intersektionellt perspektiv som både beaktar identitetsskapande och dess beroen-
de av maktpositioner som varierar utifrån kategoriseringar men också på individuell, institu-
tionell och strukturell nivå fick vi en mer detaljerad förståelse för ungdomarnas självidentitet 
och hur den kan påverkas av arbetslöshet, kontakt med och deltagande i insatser via social-
tjänsten. Eftersom vi analyserade intersektionen mellan individuell, institutionell och struktu-
rell nivå ansåg vi att kulturbegreppet inte bara kan kopplas till etnicitet utan även till kulturer 
på institutionell nivå, såsom myndighetskultur. Därmed ansåg vi att begreppet essentialism 
kunde kopplas till förståelsen av personer som tillhör eller möter myndighetskulturer. Vi har 
dessutom utgått ifrån tidigare forskning om arbetslöshet och dess följder samt om arbetslinjen 
och välfärdssamhället och vilken inverkan det kan ha för ungdomarna. Analysverktygen, tidi-
gare forskning och teoretiska perspektiv, presenteras efter avsnittet om metod. Detta för att vi 
ville inleda med att berätta om vad det är vi har gjort samt kunna informera läsaren om att 
både tidigare forskning och teori utgör analysverktyg i denna studie.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Centralt inom den empiriska samhällsforskningen är enligt Esaiasson (2003:61f) frågan om 
validitet. Eftersom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är nära sammankopplade pre-
senteras de under samma avsnitt. Reliabilitet är en del av undersökningsresultatets validitet. 
Validitet kan också delas in i extern och intern validitet, där extern validitet avser studiens 
möjligheter att generaliseras i ett större sammanhang. Vi har för att försäkra oss om att vi un-
dersöker det vi säger att vi ska undersöka, den så kallade interna validiteten, inriktat oss på att 
försöka besvara frågeställningarna (Esaiasson, 2003:61f). Detta har vi gjort genom att vi har 
utgått från dem när vi utformat intervjuguide samt tolkat och analyserat resultatet. Detta har 
varit särskilt viktigt då de teorier vi har använt oss av har haft en relativt hög abstraktionsnivå. 
Vi anser ändå att den teori vi har använt varit relevant för att förstå det undersökta fenomenet 
samt att vi för att försäkra oss om validiteten noggrant redogjort för metod, konkretiserat det 
abstrakta med exempel samt försökt att hålla oss inom ramen för undersökningen. Vår förmå-
ga att analysera resultatet är i kvalitativ forskning viktigare än att ha ett stort urval (Larsson, 
2005:115f). En del av det som framkommer i resultatet har vi dessutom funnit stöd för i tidi-
gare forskning vilket också används i analysen av resultatet. 

För att förhindra att resultatet påverkats av osystematiska och slumpmässiga fel har vi för-
säkrat oss om att vi har uppfattat det intervjupersonerna sagt korrekt. Detta genom att vi gav 
dem möjlighet att läsa den del av resultatet som deras intervju ingått i. Således för att de skul-
le kunna dementera, korrigera eller ändra missuppfattningar. Eftersom vi noggrant redogjort 
för hur vi gått till väga kan undersökningen upprepas på nytt. Den kvalitativa forskningen 
präglas av forskarens subjektivitet, en faktor som, om studien genomförts av andra forskare, 
skulle kunna leda till andra resultat. Att vi varit två personer som genomfört studien kan anses 
ha motverkat uppkomsten av subjektiva feltolkningar av empirin (Larsson, 2005:115f). Ett 
narrativt angreppssätt medförde detaljrika berättelser vilket ytterligare stärkte reliabiliteten 
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således att forskaren utifrån intervjuerna fick en grundlig bild av det fenomen som studien 
avsåg att undersöka. Slutsatserna i vår studie är tillämpbara i framtida forskning för att få 
ökad förståelse för ungdomars självidentitet och påverkan av arbetslöshet, kontakt med social-
tjänst och av arbetsmarknadsinriktade insatser. Det innebär att studiens är analytisk generali-
serbar (Kvale, 1997).  

Etik  

Syftet med studien var inte bara att förbättra kunskapsläget utan också att förbättra den under-
sökta situationen (Kvale, 1997:105). I vår studie fick intervjupersonerna möjlighet att reflek-
tera över sin situation vilket kan ha lett till en ökad medvetenhet och bättre förutsättningar att 
öka sitt handlingsutrymme. Dessutom kan studiens resultat användas till att inte enbart förstå 
det undersökta fenomenet utan även bidra till förändring och förbättring. Vi utgick från Ve-
tenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
samt Kvales (1997:104) etiska riktlinjer. Vi beaktade informationskravet genom att intervju-
personerna informerades om syftet med studien, villkor för deltagande, frivillighet samt bety-
delsen av deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2007). Vi informerade om var publicering av 
uppsatsen kommer att ske och vilka som kommer att få ta del av uppsatsen. De medverkande 
informerades om att vi var två personer som skulle närvara vid varje enskild intervju. Att vi i 
vår studie beaktat denna etiska aspekt redogjordes även för under avsnittet om datainsamling. 

Samtyckeskravet betyder att det är viktigt att de medverkande själva kan avgöra hur deras 
medverkan ser ut. De medverkande ska kunna avbryta eller avböja deltagande utan att det 
innebär negativa konsekvenser för dem. Detta fick informanterna möjlighet till även då studi-
ens resultat var klart. Då skickades varje deltagare via e-mail den del av intervjun som de del-
tagit i och som använts i resultatet som citat eller referat. Således fick de en möjlighet att de-
mentera och ändra uppgifter innan uppsatsen färdigställdes. 

Konfidentialitetskravet medförde att de deltagande personerna försäkrades anonymitet i 
den utsträckning det är möjligt. Uppgifter såsom namn och platser som på något sätt kan röja 
personens identitet ändrades och utelämnades i vissa fall. Hela tiden avvägdes risken mellan 
att en deltagare blir identifierad och dess eventuella konsekvenser kontra kunskapsvärdet av 
att denna information ingick i studien. I denna övervägning valde vi att prioritera behovet att 
skydda intervjupersonens identitet i så stor utsträckning som var möjligt. Deltagarna informe-
rades om att det kunde finnas en risk att personal eller andra deltagare på insatsen kan identi-
fiera deras berättelser. Nyttjandekravet beaktades också genom att det insamlade materialet 
endast användes för vår studie. Berättelserna kommer varken att användas i kommersiellt syf-
te eller i något annat syfte som inte är forskningsrelaterat (a.a.). 
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Kunskapsläget och bakgrund 
Det finns omfattande forskning inom området arbetslöshet och ungdomars arbetslöshet samt 
om hur individer påverkas av arbetslöshet. De områden som vi översiktligt valt att beskriva 
är; arbetslöshet och dess följder för arbetslösa ungdomar samt insatser. Inledningsvis beskrivs 
arbetslinjen, då med fokus på vilken betydelse den svenska arbetsmarknadspolitiken och väl-
färdspolitiken har för arbetsmarknadsinsatser och för personer som av olika anledningar inte 
har arbete. 

Arbetsmarknadspolitik 

Historiskt har arbetslinjen genomsyrat den svenska välfärdspolitiken. Syftet med arbetslinjen 
har varit att få alla invånare delaktiga och att förhindra utanförskap. Dessutom innebär arbets-
linjen att alla ska göra rätt för sig i samhället genom att ha ett arbete och därmed stimulera 
sysselsättning och bidra till att utveckla landets ekonomi (Milton, 2006:12f). Under 90-talet 
drabbades Sverige av en lågkonjunktur som fick konsekvenser för befolkningen i form av 
ökad arbetslöshet och ökat långvarigt biståndstagande. För att åtgärda arbetslösheten infördes 
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För ungdomar som hade svårt att etablera sig på ar-
betsmarknaden innebar detta åtgärder såsom ungdomspraktik, arbetsplatsintroduktion, API, 
och för ungdomar mellan 20 och 24 den så kallade ungdomsgarantin och datortek (Rapport 
2007:5).  

Regeringen uppger att de vill underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 
De förändringar som de har förslagit som nu håller på att genomföras är en jobbgaranti för 
unga under 25 år. Denna innehåller insatser såsom praktik och utbildning. Ungdomar över 20 
år erbjuds nystartsjobb. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 19-24 år sänks (SOU 
2007:2).  I dagens högkonjunktur sjunker arbetslöshetssiffrorna, även för ungdomar mellan 20 
och 24 år (Rapport 2007:5). Ungdomar som inte har en avslutad gymnasieutbildning har svå-
rast att etablera sig på arbetsmarknaden (SOU 2006:102). Enligt Dahlberg (2007) har insatser 
för ungdomar som står längre ifrån arbetsmarknaden i Stockholm gett resultat genom att flera 
har påbörjat arbete eller studier. För den som uppbär försörjningsstöd verkar arbetslinjen ge-
nom att denne måste ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och ta första lediga jobb. För 
den som inte lyckas hitta ett arbete gäller det att delta i anvisad sysselsättning (Välfärdspoli-
tiska rådets rapport, 1998). 

Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 4 § får socialnämnden begära  

att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig ar-
betsmarknadspolitisk åtgärd. 

Detta avser ungdomar som inte har fyllt tjugofem år eller personer som har fyllt tjugofem år 
och av särskilda skäl behöver kompetenshöjande insatser. 

 Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla 
den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskil-
des möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbild-
ning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsätt-
ningar. 
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 Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 

Det sista stycket trädde i kraft 1 januari, 2008. Istället för länsarbetsnämnden ska socialnämn-
den samråda med arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket (Notisum, 2008). 
Ändringen innebär att sysselsättningsansvaret för arbetslösa som uppbär försörjningsstöd 
kommer tonas ner för kommunerna och överföras till arbetsförmedlingen, det vill säga staten 
(SOU 2007:2).  

Arbetslöshet och social exkludering 

Social exkludering är ett politiskt gångbart begrepp som utan noggrannare definition har för-
enat politiker i fråga att hantera social uteslutning. Inom EU har de kristdemokratiska partier-
na syftat på social sammanhållning och moralisk och social ordning medan socialdemokrater-
na har haft fokus på social jämlikhet, social rättvisa och delaktighet. Under 90-talet har en 
förskjutning skett från jämlikhetstänkande till social ordning. Hur medlemsländerna har han-
terat social exkludering har främst kommit till att handla om hur de klarar av att lösa arbets-
lösheten och bidragsberoendet. Från tankar om medborgerliga rättigheter kan exkludering 
komma att ses som självorsakad till en följd av bristande arbetsmoral (Schierup, 2006:134f). 

Internationella studier beskriver hur begreppen social exklusion och marginalisering har 
kommit upp på agendan eftersom arbetslöshetssiffrorna har stigit efter 80-talet i EU. Detta 
innebär att fler människor lever under vad som kan betraktas som icke socialt och materiellt 
acceptabla förhållanden (Gallie, 2004:1f; Schierup, 2006:134f). Lågutbildade personer och 
ungdomar samt personer med invandrarbakgrund är de som står längst ifrån arbetsmarknaden 
(Gallie, 2004:1f; SOU 2007:2). Enligt Schierup (2006) har den sociala uteslutningen etnifie-
rats och kommit att avse personer med utländsk bakgrund. Det finns en risk att begreppen 
inkludering och exkludering blir instrument som alltför hårt används i enlighet med arbetslin-
jen för att genom tvång förmå människor att börja arbeta i stället för att utifrån ett medborgar-
perspektiv snarare fokusera på människors rätt till arbete. Samtidigt får begreppen en snävare 
betydelse i den meningen att de inte längre syftar till delaktighet i hela samhället utan fokus är 
på lönearbete. Utanförskap gäller då inte bara för arbetslösa personer utan även för personer 
från etniska minoriteter som arbetar utan avtal som ger dem medborgerliga rättigheter (a.a.). 
Det finns samband mellan arbetslöshet och ohälsa men hur sambandet ser ut är inte helt klart. 
Jämförande internationella studier mellan unga arbetslösa personer och unga personer med 
arbete visar att unga arbetslösa personer visar en högre risk för hälsorelaterade problem. 
Främst är det psykiska och psykosociala problem såsom depression. Dessa personer uppvisar 
också en större benägenhet till suicidalt beteende (Rantakeisu, 2002; Kieselbach, 2004:54f). 

Insatser 

Internationellt kan olika interventioner för att hantera arbetslösheten komma ifråga, dels före-
byggande åtgärder för att förhindra att människor blir arbetslösa, dels insatser till stöd för ar-
betslösa personer i att etablera sig på arbetsmarknaden (Gallie, 2004:1f). Effektstudier visar 
att bäst resultat ger insatser med mindre kontroll och lätta sanktioner tillsammans med ar-
betsmarknadskompetent stöd genom att uppmuntra aktivt arbetssökande med realistiska mål 
(SOU 2007:2).  
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Det finns kommunala arbetsmarknadsinsatser över hela Sverige. En del mer generella för 
alla arbetssökande personer, andra är mer specialiserade tillexempel mot gruppen unga arbets-
lösa. Innehållet i dessa varierar lokalt. Från och med årsskiftet 2008 startar exempelvis i 
Stockholms stad fem Jobbtorg. Detta innebär att de nuvarande kommunala arbetssökarverk-
samheterna avvecklas. Kvar i de olika stadsdelarna kommer det att finnas mer specialiserade 
arbetsmarknadsinsatser för grupper med större rehabiliteringsbehov. Arbetslösa ungdomar 
med försörjningsstöd i åldern 16 till 24 år kommer att hänvisas till Jobbtorgen och i enlighet 
med den nya jobbgarantin ska de inom fem dagar ha en plan för hur de ska komma till arbete 
eller studier (Stadsledningskontoret, 2007).  

Flera studier tyder på att kommunala aktiveringsprogram inte har någon uttalad positiv ef-
fekt. I vissa fall kan insatserna även utgöra ett hinder för individen i övergången till arbets-
marknaden (SOU 2007:2). Det finns andra studier som säger det motsatta, att arbetsmarknads-
insatser ger resultat i form av fler personer i arbete. Det är svårt att veta om personer som står 
nära arbetsmarknaden får arbete med hjälp av eller trots insatsen. Det finns studier som visar 
att bättre resultat har uppnåtts av deltagande i nationella arbetsmarknadsprogram såsom sub-
ventionerade anställningar än av kommunala arbetsmarknadsinriktade insatser. Detta kan bero 
på att kommunerna inte har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda varierade insatser av 
god kvalité (Dahlberg, 2007; Forskningsrapport 2007:3:19).  

I kontakt med socialtjänsten framkommer att klienter upplever en känsla av att vara i en 
ojämn maktrelation eftersom de är i ett beroendeförhållande till socialsekreterarna. Flertalet 
upplever obehag och skam när de måste söka hjälp. Detta är inte enbart kopplat till kontakten 
utan även till personens moraliska värderingar avseende hjälpsökande. Klienterna uppfattar 
också att det inte blir behandlade som individer och att de blir runtskickade mellan olika 
myndigheter. Det efterlyser även en större flexibilitet från socialsekreterares sida i stödet till 
individens arbetssökande. En viktig aspekt i arbetssökandet är att de flesta arbeten fås genom 
nätverket och inte via de formella sökvägarna. Socialsekreteraren och socialtjänsten kan utgö-
ra en betydande del av en klients sociala nätverk. Klienters åsikter om arbetsmarknadsinsat-
serna är både positiva och negativa. Fördelarna som de beskriver är att de blir sysselsatta och 
på så vis komma ett steg närmare arbetsmarknaden eller åtminstone socialisering. Negativ 
kritik riktas mot att de känner sig utnyttjade av arbetsgivare, åtgärder leder inte till riktigt ar-
bete samt att liten hänsyn tas till klienternas tidigare erfarenheter och kunskaper (SOU 
2007:2). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Vi utgår från teorier om att en persons självidentitet skapas i relation till andra människor men 
också påverkas av rådande maktstrukturer. Här presenteras teorier om hur självidentitet ska-
pas där människans möjlighet att själv bestämma över sitt liv och identifikation ställs i rela-
tion till hur människan påverkas av sin omgivning och maktstrukturer. Centralt är hur indivi-
dens självidentitet påverkas av kategoriseringar, såsom ålder, klass, kön och etnicitet. Inter-
sektionalitet är en teori som kan bidra till förståelse för hur kategorisering exempelvis på ar-
betsmarknaden och socialtjänsten sker och vilka konsekvenser det har för ungdomar. Dessut-
om kan detta inverka på om insatsen och bemötandet leder till en känsla av delaktighet eller 
utanförskap.  

Självidentitet 

Giddens (1999:9f) skriver om identitetsskapande hos den senmoderna människan. I det mo-
derna samhället påverkas individen alltmer av extensionalitet och intensionalitet, det vill säga 
globala påverkningar och personliga dispositioner. Självidentitetsmekanismer är både forma-
de av och formar modernitetens institutioner. Självet är inte passivt utan aktivt. Detta innebär 
inte att människan har outtömliga möjligheter till självförverkligande, eftersom moderniteten 
även medför uteslutning, skillnader och marginalisering. Giddens (1999) teorier beaktar både 
strukturell och individuell nivå. Ett offer för strukturen kan genom ökad självmedvetenhet, 
tillexempel terapi, lära sig att reflektera över sig själv och därmed få verktyg till att själv välja 
och påverka sitt liv. Giddens (1999:19f) menar också att människan skapar rutiner för att han-
tera sin existentiella ångest och för att slippa göra nya avgörande val hela tiden, något som är 
mer påtagligt i dagens moderna samhälle. Människor får ångest av störande omständigheter 
eller av oron för dessa och ångesten kan också ses som en katalysator för att hitta anpass-
ningsstrategier eller genomföra förändringar. Giddens (1999) talar om att människor hela ti-
den överväger risker i sina livsval. I det enligt honom apokalyptiska samhälle som vi lever i 
påverkas människor av den överhängande risken för miljökatastrofer eller ett tredje världskrig 
som hotar att förinta mänskligheten.  

Att se identitetsskapandet som ett autonomt projekt är enligt Castells (1998:20f) förbehål-
let en elit som gynnas av globaliseringen och dess inverkningar på tid och rum. En reflexiv 
livsplanering är för personer som inte besitter elitens maktpositioner inte möjlig på samma 
individuella nivå. Ahmadi (2003) skriver att individens egenskaper och handlingar i samspel 
med omgivningen skapar en persons självidentitet. Främst konstrueras självidentiteten utifrån 
medfödda personliga egenskaper samt redan under spädbarnsåren genom att barnet refererar 
till sin omgivning. Det som människor ser som sin identitet är det som skapar mening i deras 
liv. Detta är inte det samma som roller eftersom det mer kopplas till den funktion en människa 
har. Roll och identitet kan dock sammanfalla om det är en roll som också ger mening till ens 
liv, exempelvis att bli förälder. Identiteten påverkas hela tiden av den personliga livshistorien 
och av samhällsvillkor i den kontext personen befinner sig i (Ahmadi, 2003:18;Castells, 
1998:20f). Dessutom anser Castells (1998:20f) att religion, gemensamma minnen och person-
liga fantasier bidrar till skapandet av människors identitet. Identitetsskapande sker på en indi-
viduell, kollektiv och samhällelig nivå och påverkas av maktrelationer. Den som definierar en 
kollektiv identitet styr också över vilken mening den får för de individer som identifierar sig 
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med eller utanför den kollektiva identiteten (a.a.). Identitetsskapande i det postmoderna sam-
hället präglas av föränderlighet och instabilitet (von Otter, 2006:73). Individen ställs ofta inför 
multipla valsituationer. För att integreras i samhället krävs att människan är aktiv och kom-
municerar sin identitet. Traditionellt har långa utbildningar som lett till högt uppsatta poster 
med formell makt varit eftersträvansvärt. Fokus är nu på människans kreativitet och förmåga 
att manövrera växlingar mellan gruppidentiteter och en känsla för nyanserna i det ständiga 
identitetsskapandet (a.a.). 

Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007:99) ger exempel på definitioner av begreppet mång-
fald. De refererar till Nkomo och Taylor (1996) enligt vilka begreppet används för att förstå 
hur människor med olika gruppidentiteter existerar inom ett socialt system. Identitetsbegrep-
pet är centralt, och identiteten kan kopplas till olika kategoriseringar såsom etnicitet eller reli-
gion som blir viktiga då en person eller grupp identifierar sig som avvikande. En kritik som 
lyfts mot mångfaldsforskarna där Eriksson-Zetterqvist & Styhre (2007) refererar till Janssen 
& Zanoni (2005) är att skillnader mellan människor ses som befästa. Denna så kallade essen-
tialism ser inte människor som föränderliga varelser i sociala processer (a.a.). 

Makt 

Filosofen Foucault menar att maktförhållandena historiskt har förändrats i takt med att rätts-
system och samhällets övriga institutioner har förändrats. Ett exempel på detta är i skolan där 
eleverna med hjälp av disciplinering får lära sig att arbeta på samma sätt. Det innebär enligt 
Foucault att unga människor i denna process även internaliserar makt, vilket betyder att den 
som viker av och bryter mot disciplinering genom det sociala trycket bestraffas. I andra sam-
hälleliga institutioner fortsätter sedan disciplineringen. Människor upprätthåller på så sätt 
själva kontrollen över sitt eget och andras beteende (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007:42).  

Foucault har också utvecklat en modell för att förstå makt. Enligt denna modell innehas 
inte makt utan den utövas. Makt står i relation till icke-makt och motstånd finns alltid där 
makt finns. Enligt Foucault finns makt i varje social relation. Detta ska inte i första hand för-
stås som någonting negativt utan att maktrelationer är föränderliga och inte stagnerade (An-
dersen & Kaspersen, 2007:254f). Således kan inte institutioner likställas med makt utan bör 
ses som arenor som reproducerar makt. Kunskap är också en viktig aspekt i modellen. Den 
som kan presentera nya insikter som accepteras som sanningar har möjlighet att påverka 
maktrelationer. 

Makt har analyserats utifrån ett klassperspektiv och senare ur ett feministiskt perspektiv. 
Då har frågan om över- och underordning varit central. Klassanalysen har under 90-talet fått 
kritik av postmodernismen och poststrukturalismen, genom att dess dikotomier och kategorier 
använts okritiskt. I stället för att studera klass har maktgranskningen övergått till att studera 
språkets betydelse och skapandet av det andra (Gunnarsson, E. Neergard, A. och Nilsson, A., 
2006:15). Maktens komplexitet kan studeras genom Frasers modell där inkludering och ex-
kludering kan förstås i relation till över- och underordning. Fraser använder sig av begreppen 
omfördelning, som kan kopplas till över- och underordning och erkännande som kan kopplas 
till inkludering och exkludering. Denna modell möjliggör analys av exkludering och inklude-
ring där över- och underordning kan vägas in. Exempel på detta kan vara en arbetande kvinna 
som är inkluderad på arbetsmarknaden men också underordnad på grund av kön, i jämförelse 
med en arbetslös man som är överordnad i kön men exkluderad på arbetsmarknaden (a.a.). 
Fraser menar att frivillighet och jämlikhet ska ingå i social interaktion för att den ska kunna 
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leda till ömsesidig bekräftelse. Arenor för denna typ av bekräftelse är något som saknas i det 
moderna samhället och endast förbehållet ett fåtal. Personer som blir bemötta som behövande 
i stället för att bli ses som kapabla att hantera sitt liv får inte den bekräftelse de behöver för att 
själva kunna förändra sin situation. 

När en person kommer till socialtjänsten för att söka stöd benämns denne som klient. Ge-
nom att förvandlas från individ till ärende fråntas personen sin individualitet. Relationen mel-
lan socialsekreteraren eller den så kallade gräsrotsbyråkraten och klienten är speciell i den 
meningen att den har en dubbel karaktär. Den är både en kontakt mellan två människor och en 
kontakt mellan klient och organisation. De förutsättningar som organisationen reglerar måste 
både gräsrotsbyråkrat och klient anpassa sig till. Relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient 
är asymmetrisk på så sätt att byråkraten besitter kunskap om organisationen samt har möjlig-
het att fatta beslut som har avgörande betydelse för klientens situation. Klienten kan på olika 
sätt stärka sin maktposition i förhållande till gräsrotsbyråkraten. Detta exempelvis genom att 
öka sin kunskap om organisationen (Johansson, 1997:50f). 

Intersektionalitet 

Intersektionalitetsteorin har vuxit fram ur postmodern feministisk teori, postkolonial teori, 
afroamerikansk feministisk teori, teori om etnicitet, klassteori och queerteori. Detta som en 
kritik mot den vita västerländska feminismens ensidiga fokus på kön, som fokuserat på kvin-
nors underordning i relation till män. Däremot har inte den egna maktpositionen problematise-
rats, som vit, medelklass tillhörande det västerländska samhället i relation till exempelvis 
svart, arbetarklasskvinna (de los Reyes och Mulinari., 2005:79f ; Eriksson-Zetterqvist & Styh-
re, 2007:11f).  

Det finns flera feministiska riktningar som förhåller sig olika till begreppet genus. Sedan 
60-talet har det funnits en diskussion mellan socialt kön och biologiskt kön. Denna uppdelning 
har under de senaste åren kommit att kritiseras. I det postmoderna samhället sker en uppluck-
ring av begreppet kvinna. Ljung (2003) refererar till Judith Butler som problematiserar kate-
gorin kvinna och menar att detta är alltför generaliserande samt att vi måste se till de olika 
livssituationer olika kvinnor befinner sig i. Andra faktorer kan också vara betydelsefulla så-
som etnicitet och klass (Ljung, 2003:247f). Enligt Yvonne Hirdman är det viktigt att ändå tala 
om kategorin kvinna. Hennes genussystem visar att genom isärhållningen, att skilja på män 
och kvinnor samt genom hierarkin, att kvinnor underordnas män kan mäns maktposition i 
relation till kvinnor upprätthållas (Ljung, 2003:245f). Tillexempel att män ses som normen i 
arbetslivet och familjeförsörjare medan kvinnan förväntas vara den omhändertagande med 
ansvar för familjen på hemmaplan (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007:42f). På samma sätt 
beskriver Judith Butler att den heteronormativa kärleken skapas och internaliseras i männi-
skor. Att män och kvinnor åtrår varandra och synen på relation som följer av detta är en följd 
av enligt Butler en konstruktion snarare än biologi (a.a.).  

För att kunna behålla sin maktposition i samhället besitter den dominerande klassen både 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Med ekonomiskt kapital menas materiella och konkreta 
tillgångar med vilka en person kan skaffa sig handlingsutrymme inom ett fält såsom inom 
arbetsmarknaden eller socialtjänsten (Eriksson-Zetterqvist, 2007:113f). Ett fält kännetecknas 
av att det finns erkända värdehierarkier mellan tillexempel chefer och anställda. Fältet utgörs 
även av att det finns institutioner samt specialister knutna till fältet (Broady & Palme 
1989:193). Med kulturellt kapital menas den sociala och kulturella träning samt de färdigheter 
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en person besitter. Kulturellt kapital är immateriellt och abstrakt och kan vara formell utbild-
ning, arbetslivserfarenhet, språkliga kunskaper och kunskap om hur människor förväntas bete 
sig i olika sammanhang. Bourdieu talar om habitus vilket kan förstås som att en människa 
tillförskansar sig olika dispositioner, olika tanke och handlingsmönster (Eriksson-Zetterqvist 
& Styhre, 2007:114f, Broady & Palme, 1989). 

Ett centralt begrepp inom postkolonial teori är ”den andra”. Med den andra syftas på den 
som är olik i förhållande till exempel majoritetskulturen. Således skapas utanförskap i relatio-
nen mellan dominerande och marginaliserade grupper. Den andra tillskrivs till exempelvis 
svaga och negativa egenskaper. Det postkoloniala begreppet är komplext men kan sägas byg-
ga på tanken att den västerländska koloniseringen av andra länder sedan 1400-talet på flera 
plan är verklighet än idag. Enligt postkolonial teori är det dock främst den västerländska ko-
loniseringen som utgör ett exempel på hur mötet mellan olika kulturer med olika ekonomiska 
och militära förutsättningar påverkar sociala och ekonomiska relationer länder och kulturer 
emellan. Postkolonial teori kan ses som en kritik av den universalism som präglar det väster-
ländska samhällets kunskapsproduktion. Det vill säga tanken om en enhetlig mänsklig kun-
skap och sanning som enligt postkolonialisterna förutsätter underordning och dominans av 
alternativa röster (de los Reyes och Mulinari., 2005:67f; Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 
2007:74). Det postkoloniala begreppets komplexitet är inte ett problem i den meningen att det 
är svårt att urskilja en enhetlig teori, utan det är just mångfacetteringen som är intressant. Ge-
nom intersektioner, det vill säga områden där möten mellan människor i olika kategorisering-
ar och kulturer sker, kan nya begrepp och teorier uppstå. I Sverige kan det faktum att personer 
med utländsk bakgrund har svårare att få anställning i ett postkolonialt perspektiv bero på 
synen att personer från orienten har sämre utbildningar och kommer från omoderna samhäl-
len. Denna syn uppstår genom skapandet av det andra, genom mer eller mindre falska före-
ställningar, i sociala och kulturella processer (a.a.).  

Intersektionalitet är en kritisk teori som kan bidra till medvetenhet och förändring av dessa 
processer. Det är en flerdimensionell maktanalys. Hur makt artikuleras kan förstås utifrån 
analyser på individuell, institutionell och strukturell nivå. Ingen av nivåerna är överordnad de 
andra, utan det är i skärningspunkten mellan dessa som vi kan utläsa hur maktrelationerna 
verkar. Eftersom klass, kön, etnicitet och sexualitet är kategorier som kan ses som relativt 
konstanta under en persons liv är de kategorier som har använts i analysen av makt utifrån 
intersektionalitet. En persons identitet påverkas av samtliga kategorier samtidigt, inte i någon 
rangordning, utan det ser olika ut (de los Reyes och Mulinari., 2005:11f; Eriksson-Zetterqvist 
& Styhre, 2007:9f). Också andra kategorier kan kombineras, såsom ålder, även om denna inte 
är konstant, vet vi att till exempel ungdomar är en grupp som har svårt att ta sig in på arbets-
marknaden då efterfrågan främst är efter personer mellan 30 och 50 år. Ungdomar förväntas 
också acceptera mer lågkvalificerade arbeten (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007:173). Hi-
storiskt har människor förstått världen genom kollektiva kategoriseringar. Även människor i 
dagens samhälle kategoriserar för att på så sätt kunna förstå och hantera världen, utan att inför 
varje ny företeelse fatta ett nytt beslut. Forskning om kategoriseringar synliggör hur dessa 
byggs upp, vem som benämner dem, hur de förändras samt vilka konsekvenser de får för in-
dividen eller gruppen. I det postmoderna samhället beskrivs människans identitet som flytan-
de. Identifikationerna stabiliseras ändå i olika sociala kategoriseringar. Hur detta sker, hur ”de 
andra” skapas, vet människor inte så mycket om (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007:31f).  

de los Reyes och Mulinari (2005:16) skriver att det kan vara ett problem med att ha fokus 
på identitetsskapandets processer och att använda intersektionalitetsperspektivet till att främst 
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förstå olikheter. Detta kan förstärka essentialistiska tendenser, vilket innebär att människors 
olikheter ses som fasta. Intersektionalitet kopplar teorier om makt och ojämlikhet till indivi-
dens handlingsutrymme inom samhälleliga strukturer, institutioner och styrande ideologier. 
Intersektionalitet är en kritisk teori som ifrågasätter kunskapsproduktionens förmåga att un-
derbygga en ojämlik samhällsordning (a.a.).  
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Resultat 
Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar och empiri med utgångspunkt i fem indi-
viduella intervjuer för att svara på problemställningen; hur en grupp ungdomars självidentitet 
påverkas av arbetslöshet, kontakt med socialtjänsten och av arbetsmarknadsinriktade insatser 
(se bilaga 1). Inledningsvis presenteras intervjupersonernas bakgrund. Utifrån empirin och 
frågeställningarna har resultatet tematiserats i teman. Dessa är arbetslöshet, kontakt med soci-
altjänsten och arbetsmarknadsinsatser. I samtliga teman behandlas berättelser, bemötande och 
självidentitet. 

Bakgrund 

Ungdomarna som intervjuats är arbetslösa, har kontakt med socialtjänsten och arbetsmark-
nadsinriktade insatser. Uno har en praktikplats och Kajsa arbetstränar. Dora, Simon och Nina 
är på en arbetssökarverksamhet för ungdomar. Samtliga uppbär försörjningsstöd via social-
tjänsten. 

Dora är en 19-årig kvinna. Hon har avslutad gymnasieutbildning. Hon bor sammanboende 
med sin pojkvän i en lägenhet med förstahandskontrakt. Doras föräldrars högsta avslutade 
utbildning är på grundskolenivå. Doras mamma är för närvarande arbetssökande.  

Kajsa är en 25-årig ensamstående kvinna. Hon har avslutad grundskoleutbildning. Kajsa 
bor inneboende hos sin mamma med sin bror. Hon bor i vardagsrummet. Kajsas föräldrars 
högsta avslutade utbildning är på gymnasienivå. Mamman arbetar som tjänsteman och pappan 
är egen företagare.  

Nina är en 18-årig kvinna. Hon har avbrutit sina gymnasiestudier. Nina bor inneboende 
hos sin mamma i en lägenhet. Ninas mamma har en avslutad gymnasieutbildning och Ninas 
pappa arbetar på Posten.  

Simon är en 20-årig man. Han har en avslutad gymnasieutbildning. Han har dessutom stu-
derat på universitetet och avbrutit sina studier där. Simon är ensamstående och bor inneboen-
de hos sin mamma. Simons pappas högsta avslutade utbildningsnivå är gymnasiet och hans 
mamma har avslutad grundskola.  

Uno är en 21-årig ensamstående man. Han har avslutat sin grundskoleutbildning men av-
brutit sina gymnasiestudier. Uno planerar att avsluta sin gymnasieutbildning längre fram. Uno 
bor inneboende hos sin mamma i en lägenhet tillsammans med sin syster. Mamman har hög-
skoleutbildning och arbetar med forskning.  

Arbetslöshet 

Berättelser om arbetslöshet 

Ungdomarna beskriver sina upplevelser av att vara arbetslösa. Samtliga berättar att det är en 
fördel att kunna sova ut på morgonen. Kajsa säger att det finns många fördelar. Hon kan göra 
vad hon vill såsom att sy, måla och spela dataspel. Simon och Kajsa berättar om vänner som 
de har som upplever situationen som arbetslös positivt. Simon berättar om en fördel för hans 
vän som enligt Simon är att vännen kan göra det han vill, vilket i stort sett är att sitta framför 
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datorn. Simon, Uno och Dora ger inga exempel på andra fördelar med att vara arbetslös. Den 
relativa frånvaron av fördelar i berättelserna diskuteras vidare i analysen. Nina säger att en 
fördel är att hon kan ta det lugnt, att hon har mycket tid för sig själv och inte behöver be-
stämma någonting.  

Man gör ingenting man bara typ softar liksom man, har inga krav på sig, man bara liksom typ nju-
ter alltså man bryr sig inte om någonting, man liksom vaknar, vad ska jag göra idag, typ, nä, men 
jag ringer dem, vi går och fikar typ. (…). Nä, men det blir ju uttråkande och (suck) jaa för mig så 
vänds ju dygnet ganska, man går upp vid två och man liksom gör ingenting, sitter och ser på tv. 
Man träffar sina kompisar så kanske man går ut och sådär men jag tycker inte att det funkar i läng-
den, man måste ha riktiga rutiner som man följer hela tiden tycker jag. 

Ungdomarna beskriver att det är tråkigt att vara arbetslös. Dora berättar att det är påfrestande 
att hela tiden försöka få pengarna att räcka till och att det inte finns utrymme för roliga saker, 
såsom bio. Arbetslöshet och brist på pengar beskrivs som ett hinder från att leva ett normalt 
liv, ett begrepp som återkommer i berättelserna. 

Det är väl ganska jobbigt, man har inte tillräckligt med pengar, det är väl det värsta, pengar styr 
allt. Liksom den här stressen just att man inte har tillräckligt med pengar och att det är något som 
fattas och ja det är väl inte så kul att vara arbetslös. Man känner en press liksom att skaffa ett jobb 
fort så att man har råd att leva normalt, inte liksom räkna ihop sina pengar så att allting skall räcka 
till mat. Det kan få en deprimerad ibland och så, om man inte har så enkelt att få jobb, saknar ut-
bildning och sådana saker.  

Nina, Simon och Kajsa berättar att de upplever att de blir lata av att vara arbetslösa. Kajsa 
berättar också att hon känner ett utanförskap. Även Uno berättar om en känsla av utanförskap.  

Ja det är väl liksom, det är aldrig roligt att inte ha någonting att göra, man har gått omkring och 
tänkt såhär, andra fixar jobb och inte en själv. Det är väl det man tänker på.  

Simon berättar att han är lat för att han inte behöver ta så mycket ansvar då han bor hemma. 
Han hade en plan på en längre utlandsvistelse, då han skulle kunna bli lite mer självständig, 
men att detta inte blev av. 

I ärlighetens namn så är jag världens mest, en av de slöaste personerna när det gäller att få arslet ur 
vagnen, just för att, som sagt jag är lite slö. Jag och en annan kompis vi är lite exakt likadana och 
vi har lyckats komma fram till att vi är slöa på grund av att vi kan vara slöa, därför är vi slöa. Det 
var ju det som vi hade hoppats på att den här utlandsresan hade kunnat råda bot på. Både han och 
jag vi bor hemma. Våra föräldrar är hemma, jag har inte varit själv hemma i mer än två dagar i 
sträck tror jag. Jag vill verkligen visa för mig själv om jag verkligen skulle kunna bo själv, och ta 
hand om mig själv och allt sånt där.  

En del av ungdomarna berättar om att de saknar rutiner. Simon och Nina säger att de känner 
sig rastlösa. Nina och Uno säger att de har behov av rutiner. Även Simon och Dora upplever 
att de vill ha något att göra. Dora säger att hon upplever att hon är stressad vilket också Kajsa 
berättar om. 

Det är himla tråkigt att vara arbetslös, man blir lat, sitter mest och gäspar, och man känner sig 
utanför. (…). Det finns massa fördelar, man kan göra vad man vill, man kan spela dataspel, men 
det kan man inte göra fem dagar i veckan. Man är stressad på ett helt annat sätt. 
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Bemötande kopplat till arbetslöshet 

Ungdomarna berättar om hur de bemöts och om vad de tror att andra har för uppfattningar om 
dem. Nina och Simon säger att de tror att människor i deras omgivning anser att de skall skaf-
fa ett arbete.  

Det är just mamma som klagar på mig, som vill att jag ska hitta ett jobb och inte sitta hemma bara, 
men det påverkar nog mig inte så jättemycket. 

Uno, Simon och Dora berättar också att de upplever att andra personer anser att de är lata. 
Varken Dora eller Uno håller med om att de är lata. Dora berättar om detta samtidigt som hon 
förklarar att hon inte är lat som person utan att hon påverkas av arbetslösheten 

Alltså min pappa tycker att jag är lat, man blir förslappad liksom det finns inte så mycket att göra 
sen blir det svårt att ja, man blir som i en depression när man inte får ett jobb man får inte igång 
sina rutiner riktigt och så. Det är ju självklart alla skulle ju önska mig ett jobb i min familj och så 
jag tror inte att de ser ner på mig. 

Självidentitet kopplat till att få ett arbete 

Ungdomarna berättar att det skulle vara positivt att få ett arbete och de beskriver också vad 
det skulle innebära. Simon, Dora och Nina säger att de skulle bli glada, Kajsa berättar att hon 
tycker att det skulle vara skönt. Att få ett arbete kopplas till att leva ett normalt liv. 

Det skulle vara så skönt, då skulle man slippa vara fången i det här med soc. Man skulle känna sig 
lite normal och inte så muppig. 

Uno berättar att ett arbete skulle ge honom ett ekonomiskt lyft samt att han då skulle kunna 
flytta hemifrån. Att flytta hemifrån skulle även Simon vilja berättar han. Nina berättar att ett 
arbete skulle göra att hon fick rutiner och att hon blir mer mogen. Även Uno säger att en för-
del med ett arbete skulle vara att få struktur på vardagen. Dora uppger att det är viktigt för 
henne att trivas på sitt arbete. Uno berättar om arbetssökandet då han ibland blir besviken 
över att han inte får ett jobb, samtidigt som det besvärliga är att behöva söka arbeten som han 
inte vill ha.  

Ibland så sökte man något och tänkte, yes, det här skulle jag kunna tänka mig och så fick man inte 
det. Så sökte man nästa grej men det är inget man vill göra egentligen, det var ju mycket så att man 
sökte jobb som man inte ville ha, som man aldrig fick nåt svar på i och för sig men, det kändes lite 
såhär halvrisigt att man sökte.  

Kajsa problematiserar kravet att söka alla befintliga arbeten, arbeten som hon saknar kompe-
tens för och arbeten som hon inte är intresserade av vilket även Simon gör.  

Då ska man vara aktivt arbetssökande för att kunna få försörjningsstöd, man ska i stort sett söka 
allt, alla arbeten som man kan söka, vilket jag tycker kan vara lite fel sätt egentligen. Okej att man 
ska söka alla arbeten, men får du ett arbete som du är missnöjd med, som du känner själv att du 
kanske inte klarar av, då kanske du blir arbetslös igen vilket betyder att du är tillbaka på ruta ett 
igen. 

Dora berättar att ett arbete skulle ge henne något meningsfullt att tala om. 

24 



I privatlivet, det finns ju inget, jag har ju inget jobb att prata om annars hade det ju varit det kan 
jag ju tänka. För när jag hade anställningen via socialtjänsten då tyckte jag att det var jättekul och 
man var ju på jobbet hela tiden så mycket, då pratar man ju om jobb. Om man inte har något jobb 
så blir det att man sover hela dagarna (…) jag tyckte att det var kul att prata om. (…) Om man 
hade ett jobb så skulle man nog prata om det. 

Simon berättar att han inte ser sig som arbetslös i framtiden. Han har också strategier för hur 
han skulle kunna göra karriär genom att bosätta sig utomlands och få in en fot i ett företag där 
eller genom universitetsstudier i Sverige. Även Uno har en strategi för framtiden. Han plane-
rar att avsluta sina gymnasiestudier och få ett heltidsjobb för att sen kunna resa. Uno berättar 
att han tidigare haft ett problem med att ha för många drömmar som han inte har kunnat 
genomföra. Han har fortfarande drömmar men numera en mer realistisk plan för hur de ska 
kunna förverkligas. Dora säger att hon gärna vill ha familj och hus med trädgård i framtiden 
och en förutsättning för att kunna uppnå detta är ett arbete. Enligt Dora är det rika personer 
som kan uppfylla dessa drömmar. Nina berättar att hon inte tycker att det är så viktigt med en 
karriär i framtiden, men hon vill gärna ha ett arbete.  

Så, jag vet inte alltså jag är inte såhär karriär och grejer. Det är inte så viktigt för mig. Jag vill mer 
mest gifta mig ganska tidigt skaffa många barn och sådär sen så kanske man kan ha så ett jobb vid 
sidan om som man jobbar med deltid och sådär fast det är mest familjen som är centrum i livet. Så 
vill jag ha, jag bryr mig inte så mycket om karriären. (…) Jaa, alltså just nu så vill jag ju helst job-
ba i butik, det vill jag, det är roligast för mig nu, men om jag skulle välja ett jobb i framtiden, jag 
vet inte. (…) Jag tänker inte på det sättet. (…) Egentligen inte liksom, bara man skaffar sig ett jobb 
och man har sina vänner och har sin familj som liksom är tryggheten så klarar man ju sig, man 
måste ju klara sig och skaffa en lägenhet och jobba.   

Självidentitet kopplat till arbetssökande 

Kajsa och Uno har för närvarande inga krav på sig att söka arbete. Uno har en praktikplats 
och Kajsa arbetstränar. Dora, Simon och Nina är på en arbetssökarverksamhet för ungdomar. 
De berättar om svårigheter med att vara ung och arbetssökande. Nina berättar att hon söker 
enkla jobb eftersom hon inte har den erfarenhet som krävs. Dora talar om de krav som arbets-
givarna har och hur olika förutsättningar påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. Dora 
pratar både om hinder och om hennes strategier för att kunna få ett arbete samt om svårighe-
ten att välja. 

Det är lite svårare eftersom då finns det ju hundratals som har mycket mera utbildning än liksom 
ungdomar som kanske inte har gjort så mycket. (…) Vissa av oss kanske, som kanske inte har lärt 
oss mycket alls som inte har haft någon utbildning, då är det ju lite svårt då tar man ju kanske en 
som har lärt sig jättemycket som kanske har saker. För det är ju jätte många jobb som de tycker att 
deras dröm är den som har körkort och det är ju jättemånga familjer som har satsat på sina barn 
och verkligen vill hjälpa till och ger dem ett körkort. Medan andra kanske inte har så jättebra eko-
nomi i familjen sen tidigare. Då blir det svårare då måste man skaffa sig ett jobb för att kunna ha 
råd med körkort. Man jobbar ju upp sig för att få ett bättre jobb, det är ju inte meningen att man 
ska ha samma jobb hela tiden liksom. Sen kan det bero på, praktik är ju också väldigt bra liksom 
för att det är ju också arbetslivserfarenhet även fast det inte är ett jobb och det är mycket enklare 
att få och sen får man ju lära sig och man vet ju vilket område man vill jobba inom, det pendlar ju 
väldigt mycket vad man vill göra, man vet ju inte riktigt liksom det här kanske jag vill hålla på 
med liksom när jag var liten jag ville bli brandman. Det är ju inte så, det kommer mer saker hela 
tiden. 

Simon berättar om sitt arbetssökande kopplat till sina förutsättningar och sin självuppfattning. 
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Just nu söker jag vilket arbete som helst inom vissa gränser så att säga, som vårdare och personlig 
assistent och sådana där grejer intresserar mig inte så jättemycket så det brukar jag ta som absolut 
sista utvägen (…) Jag är väldigt allmänbildad, som de flesta brukar säga, i stort sett så tar jag, i 
stort sett så kan jag, sätta mig med precis vad fasiken som helst elektronisk apparat och pilla på 
den lite grann, i tjugo minuter så kan jag allt som går att kunna om den apparaten, därför har jag 
försökt fått säljarjobb på SIBA, Ikea eller nåt sånt där ställe och, ja, jag anser mig själv som lite 
såhär halvsmart.  

Ungdomarna berättar om hur de är när de söker arbete, i ansökningsbrev och vid intervjuer. 
Uno och Simon berättar att tycker att de kan vara sig själva när de söker arbete. Simon säger 
att det är viktigt. 

Som nu när jag ska gå på intervju så tycker jag att man måste vara sig själv, det är ju ändå den per-
son man ska vara på arbetet och är man inte sig själv på arbetet så kanske man blir missnöjd på 
grund av att man inte kan vara sig själv, vilket gör att arbetet inte blir kul och så känner man att 
man inte kan fortsätta arbeta, för det är inte den personen som man är. 

Nina och Kajsa säger att när de beskriver sig själva utelämnar de sina dåliga egenskaper. Kaj-
sa tycker att det är synd att hon inte kan vara ärlig. Hon berättar att hon kan vara sig själv när 
hon spelar ett interaktivt dataspel då ingen kan se henne. Nina berättar om det motsägelsefulla 
kravet på att vara ärlig och vad hon tror att det skulle kunna innebära.  

Men de säger ju alltid att man ska vara ärlig, att man skall ge sina positiva och negativa sidor men 
det kan man ju inte göra liksom. Då kommer man aldrig att få något jobb. (…) Jag är en social och 
trevlig tjej och jag skulle passa jättebra för det här jobbet, man är ju sig själv liksom sen kanske 
man inte skriver om att ibland så är jag dålig på att passa tider och ibland så kanske jag råkar sjuk-
anmäla mig så vissa såna grejor sånt skriver man ju inte eller det säger man ju inte man spelar ju 
bara så bra som möjligt liksom för att få något jobb. 

Nina, Simon och Uno berättar att de har vänner som de kan tala om allt med. Nina säger att 
hennes familj får veta ungefär en tiondel av vad hennes vänner vet om hennes liv. Nina säger 
också att hon kan vara sig själv då hon är med sina vänner och då kan hon också visa sin mer 
oseriösa sida och skämta och skratta, vilket hon inte gör då hon är på anställningsintervju eller 
om hon träffar en kille. Simon berättar att han har en god kontakt med sin bror som han kan 
prata om vardagliga saker med. Sin bästa kompis säger Simon att han kan prata med ordent-
ligt eftersom de tänker likadant. Simon berättar också att han spelar mycket på Internet och 
där har han också kontakt med människor. Han säger att han är tryggast i detta sammanhang.  

Hemma i min datorstol, framför min dator, det är min sacred space. 

Dora och Kajsa berättar att de har nära relationer till sina syskon. Dora säger att de kan prata 
med varandra eftersom de delar erfarenheter, både uppväxt och liknande erfarenheter från 
skolan. Dora beskriver sin relation med sin pojkvän som att de är ett team. Relationerna för 
Dora kännetecknas av att de ger stöd.  

Kontakt med socialtjänsten 

Berättelser om kontakt med socialtjänsten 

Ungdomarna berättar om sin kontakt med socialtjänsten. Uno säger att han tycker att kontak-
ten med socialtjänsten fungerar bra förutom att han tycker att normen för försörjningsstöd är 
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för låg. Det är svårt att få pengarna att räcka till berättar både Dora och Uno. Kajsa, Dora, 
Nina och Simon berättar om att det är otryggt att vara i behov av försörjningsstöd. De beskri-
ver att det både är osäkert från månad till månad om de får pengar, hur mycket de får och om 
de kommer i tid samt att det inte alltid är lätt att förstå kraven från socialtjänsten. Nina berät-
tar också om svårigheten med att få in rätt handlingar för att kunna få försörjningsstödet. Kaj-
sa och Simon säger att kraven på att vara aktivt arbetssökande är orimliga, de påpekar att det 
är meningslöst att söka arbeten som de inte kan få eller inte vill ha. Simon berättar om hur det 
känns att komma till socialtjänsten och svårigheten med att förstå logiken i besluten. 

Kanske lite nervöst, ska dit någon gång den här veckan lite så här halvt orolig över om man får det 
här bidraget eller inte. Tekniskt sett så har jag sökt sexton jobb nu, vilket är betydligt fler än de 
fyra som jag sökte förra månaden, som sagt lite nervös. (…) Ja, september, jag fick avslag för sep-
tember. Men jag blev berättigad för oktober månad vilket var lite såhär halvlustigt tycker jag, för 
jag hade sökt samma antal jobb för båda månaderna, så får jag se om jag får försörjningsstöd för 
nästa månad. 

Dora beskriver hur hon upplever att det är att uppbära försörjningsstöd och hur det påverkar 
hennes liv. 

Jag menar vi har ju haft kontakt och vi har träffats och så säger han ja men allting ordnar sig, all-
ting ordnar sig. Men sen får man pengarna jättesent även fast vi lämnar in den 18:e så har det hänt 
att vi har fått pengar den 6:e nästa månad, så att alla räkningar blivit jätte sena. Egentligen så ska 
allting vara utbetalt den 25:e men det är alltid att man får gå och vänta och kommer det att komma 
några pengar, blir det först nästa månad istället kanske den 1:a eller nåt och det är ju jobbigt för 
man får ju ingen garanti. Jag brukar bli ledsen för just det är sista utvägen att få hjälp och då man 
måste ju kunna ändå ha en trygghet att pengarna kommer den 25:e så att man kan börja planera 
och betala räkningar, storhandla lite senare och det går ju inte alltid och så. Det är alltid olika, so-
cialen är inte så bra på att ringa om det fattas något papper, (…)  då skickar han ett brev så att det 
dröjer kanske tre dagar och sen kommer det hem till oss och sen då (…) och det är jätte tråkigt och 
sen så måste man fixa dem där pappren och söka dem där jobben och sen så måste man gå ner och 
lämna det och sen så måste han hinna få det och sen så ska han hinna, ja räkna om allting och sen 
enligt han förut så dröjde det tre bankdagar. Ja det är väldigt mycket besked, man vill ju att de ska 
hjälpa en, det känns som att de leker lite med en. 

Bemötande kopplat till kontakt med socialtjänsten 

Ungdomarna beskriver olika upplevelser av bemötandet på socialtjänsten. Både Uno och Nina 
berättar om hur de bemöts av sina socialsekreterare. De säger att deras socialsekreterare har 
kunskap om deras situationer och att de bemöts vänligt och med förståelse. Uno säger att han 
upplever det som att han är inne i en utvecklande process och att han har en dialog med sin 
socialsekreterare. Nina säger också att det inte är kul men heller inte jobbigt att komma till sin 
socialsekreterare. 

Vi har ju inte pratat sådär jättemycket, det har ju mest varit om hur man söker försörjningsstöd och 
hon hjälper en och hon frågar hur det går och om man söker jobb och såna där grejer. Så det har ju 
inte varit sådär jättemycket jag har ju inte hunnit pratat med henne jättemycket om såna där speci-
ella områden eller någonting det har mest varit om försörjningsstödet. (…) Men hon är lugn och 
snäll och hon förstår och hon kan liksom prata, jag vet inte hon är bara väldigt trevlig och förstår 
en och sådär. 

Simon, Dora och Kajsas berättelser om socialtjänsten visar på att det inte är helt nöjda med 
bemötandet. Kajsa berättar om sin kontakt med sin socialsekreterare. Vid det första mötet 
berättar Kajsa att socialsekreteraren berättade hur hon ansåg att Kajsa var som person. Kajsa 
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berättade att hon ville ha ett nattarbete eftersom hon är en nattmänniska. Socialsekreteraren sa 
då att det bara är lata personer som jobbar på nätterna och att Kajsa då var lat. Vidare beskri-
ver Kajsa att det var svårt med kontakten som ofta skedde via brev. Socialsekreteraren använ-
de sig av svåra ord och Kajsa säger att det var svårt för henne att förstå avslagsbeslut. Hon 
berättar att det är bäst att mötas personligen för då förklarar socialsekreteraren ordentligt och 
Kajsa kan förstå kraven. En gång följde Kajsas mamma med på ett besök och efter det förbätt-
rades kontakten med socialsekreteraren. Då kom de tillsammans överens om vad Kajsa skulle 
göra för att vara berättigad till försörjningsstöd. Även Dora berättar om att kontakten blir smi-
digare då hon ber sin mamma att ringa till socialsekreteraren. Hon tror att svårigheterna kan 
bero på att hon är ungdom. Dessutom berättar Dora om en annan ung persons kontakt med 
socialtjänsten. Enligt Dora bemöttes personen av ett motsägelsefullt agerande då socialsekre-
teraren den ena månaden visade förståelse och empati för personens dåliga mående och då 
sänkte kraven på arbetssökande, för att nästa månad åter igen pressa personen med att ställa 
krav på aktivt arbetssökande. Detta trots att personen fortfarande inte mådde bra. Dora berät-
tar också om att hon hellre vill bli uppringd av sin socialsekreterare om det saknas handlingar. 
Hon säger att det känns som att handläggaren är konflikträdd och därför skickar brev hellre än 
att tala med henne personligen. 

Det är ofta att han inte förstår oss vad jag vill prata om och vad jag behöver hjälp med då blir det 
ofta att jag sätter min mamma på telefonen och hon får min tillåtelse (…) att ringa upp och prata 
med honom. För hon är, ja, väldigt bra på att ringa, bättre än mig och kan prata verkligen och då 
brukar det lösa alltid och så fixar han allting. Det är väl, för mig känns så att han har svårare för 
ungdomar i så fall.  

Simon berättar om hur han upplever att han bemöts av sin socialsekreterare. Han säger att han 
önskar att socialsekreteraren skulle ha större förståelse för hans situation som ung och arbets-
lös och han säger också att socialsekreteraren har förutfattade meningar om honom och inte 
litar på att han verkligen vill ha ett jobb. Socialsekreterarens vänliga inställning uppfattas 
falsk och det kan kännas som att socialsekreteraren istället för att hjälpa honom försöker hind-
ra honom från att utnyttja systemet.  

Kanske lite fientligt, jag tror att de flesta är väldigt misstänksamma om att man försöker utnyttja 
deras system, lite såhär halvfalskt, just att man märker att hon följer liksom ett manus att hon ska 
vara så trevlig som möjligt så känner man liksom att hon försöker ta reda på så mycket som möj-
ligt om man försöker utnyttja dem. Vilket kan vara lite halvstörande med tanke på det är första 
gången den här killen söker då kan de ju vara lite schysst mot den som söker (…) just för att de 
liksom träffar en i några minuter och så de försöker ju egentligen inte göra så att man får jobb eller 
någonting utan det är svårt att förklara, de försöker se till så mycket som möjligt att man inte ut-
nyttjar det och att man verkligen är aktivt arbetssökande, det känns lite såhär påhoppande. Ja de 
borde ha mer information, lite mer kött på benen kanske, det var ju liksom att man träffade dem i 
tio minuter och då hade de liksom fått en uppfattning om hur man är och i vilken situation man är 
i, har inte jag sökt tjugo arbeten på en månad så tycker de att jag kanske bara försöker utnyttja sy-
stemet, fastän jag faktiskt försöker göra det bästa jag kan. 

Självidentitet kopplat till kontakt med socialtjänsten 

Både Uno och Nina berättar att de tror att deras socialsekreterare har en positiv uppfattning 
om dem. Nina, Simon och Kajsa berättar att de inte kan vara sig själva på socialtjänsten utan 
de anpassar sig och försöker ge ett seriöst, artigt och kompetent intryck. Kajsa beskriver också 
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nackdelarna med att inte vara ärlig, eftersom socialsekreteraren då inte får möjlighet att be-
döma hennes situation som den verkligen är. 

Nej, där får man rycka sig i kragen lite och man låter mer positiv än vad man är och just det här att 
ja men det är självklart det fixar jag, så när man går därifrån så tänker man varför sa jag så för, det 
här fixar man inte alls. 

Uno berättar att han utan socialtjänsten som fungerande skyddsnät tror att han skulle riskera 
att gå ner sig ganska snabbt och hamna på gatan. Dora säger att det är ett problem att vara 
beroende av försörjningsstöd. Det är svårt att inte ha någon kontroll över sin inkomst och att 
det hela tiden finns risk för ett avslag och de konsekvenser som det kan ge. Dora bor i en egen 
lägenhet medan de andra ungdomarna bor inneboende hos sina föräldrar. Detta kan förklara 
varför Dora känner en större oro över sin ekonomi och de konsekvenser som försörjningsstö-
dets oregelbundna utbetalningar innebär. Pengar beskrivs som viktiga för att kunna uppfylla 
hennes drömmar. 

För mig är socialtjänsten botten det är alltså det dåligaste. Men man måste ju tänka ljust liksom att 
det finns alltid chanser att jag ska skaffa mig ett jobb och såna saker så att det ska kunna bli bättre. 
(…) Det är inget kul det kan ju hända vad som helst, att man inte blir beviljad någonting och att 
man hamnar på botten och inte kan göra någonting. Man har ju drömmar och dem går inte att upp-
fylla utan pengar. D et är väldigt mycket saker som om man ser längre fram liksom om man hur 
man ska leva sitt liv längre fram då går det inte att vara arbetslös. 

Uno berättar om vad han har lärt sig under tiden han har haft kontakt med socialtjänsten. Må-
let nu för honom är att bli självförsörjande.  

Man har fått mer erfarenhet för att veta vad som krävs för att kunna gå vidare på något sätt, liksom 
komma ifrån det här med soc., man vill ju inte leva på socialbidrag hela livet, det har man fått mer 
erfarenhet av, i skillnad från första gången, man har haft praktikplatser, man har vart med om att få 
avslag någon månad, man liksom lär sig lite mer. 

Arbetsmarknadsinriktade insatser 

Berättelser om arbetsmarknadsinriktade insatser 

Ungdomarna berättar om hur de upplever insatserna via socialtjänsten. Ingen av ungdomarna 
är på sin insats heltid, fem dagar i veckan åtta timmar per dag. Simon, Nina och Dora berättar 
att de tycker att den arbetssökarverksamhet de deltar i är bra på många sätt. Uno säger att han 
är nöjd med sin praktikplats. Måltider verkar enligt ungdomarna vara ett viktigt inslag i verk-
samheterna. Kajsa berättar att hon tycker om arbetsuppgifterna på arbetsträningen vilket är att 
sy. Däremot säger hon att hon ibland kan känna sig tillbakahållen eftersom hon inte fritt kan 
välja vad hon vill sy, eftersom verksamheten har uppdrag utifrån. Simon, Dora och Nina be-
rättar att de på arbetssökarverksamheten mestadels sitter vid en dator och söker arbete tillex-
empel via Arbetsförmedlingens platsbank. Genom verksamheten kan de också söka sex må-
naders praktikplatser vilka kan leda till fast anställning. Nina säger att det ibland känns me-
ningslöst att sitta och söka arbeten på verksamheten. Hon berättar att hon inte ännu börjat med 
nästa steg vilket är att ringa till arbetsgivare för att höra sig för om tjänsten och om de fått in 
ansökan. Hon säger att hon inte vill ha en praktikplats utan hon vill hellre få ett riktigt arbete 
på en gång.  
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Jo men jag tycker insatsen är bra faktiskt, det är bra för ungdomar men, ibland så känns det segt 
som att man inte får något jobb som att det inte funkar, man vill ju liksom det bästa är ju egentli-
gen att gå ut på praktik fast det vill man ju inte heller göra för man vill ju egentligen tjäna pengar. 
Visst så får man ju försörjningsstödet men det räcker ju inte långt det heller det känns ju onödigt 
att praktisera ett halvår sen kanske man inte ens får något jobb efter det. Så man vill ju helst söka 
jobb från början hela tiden. Ibland kan det kännas tråkigt och jävligt långsamt här, det är samma 
sak hela tiden man sitter framför datorn och söker jobb från arbetsförmedlingen, visst de som job-
bar här är ju jättetrevliga och frågar om man behöver hjälp och sådär hela tiden men ibland det 
känns som man inte kommer någon vart. (…) Man vill ju verkligen ha jobb när man går hit det är 
ju verkligen den anledningen att man går hit. Så får man inga, man får inga svar och man får inga 
intervjuer. Och det känns ju jävligt segt man liksom vill typ ge upp känns det som. (…) Ja, det 
känns som man bara slösar tid på att sitta och skicka in ansökningar hela tiden. Det känns bara 
onödigt.  

Bemötande på arbetsmarknadsinriktade insatser 

Simon, Nina, Uno och Dora berättar att de bemöts på ett bra sätt på insatserna. Kajsa säger att 
hon inte alltid är nöjd med bemötandet samt att det kan variera beroende på situation. Simon 
och Nina berättar att personalen är trevlig och hjälpsam. Dora berättar att hon blir lyssnad på 
och förstådd. Simon säger att han har god kontakt med personalen och att han inte upplever 
att kraven är så hårda på insatsen. Enligt Simon medför denna tillit i stället för kontroll att han 
vill göra bra ifrån sig på insatsen. 

De är lite slappare här än på Arbetsförmedlingen kanske, men som sagt det jämnar ju ut sig kanske 
för man känner ju att man vill prestera lite mer och som här tillexempel då skulle, man är här tre 
gånger i veckan i tre timmar varje gång och du får ju liksom hjälp och med arbetsansökningar och 
hjälp att hitta liksom olika platsbanker och ja du får hjälp med liksom alltihopa och över huvud ta-
get så är dom liksom artiga och trevliga och de har lite såhär extra information, då och då, som 
med försäkringar och just då hur en arbetsplats ska vara, och sen då så rollspel har de och ibland 
har det studiebesök, på en fabrik, vet jag att de hade ett studiebesök.  

Kajsa säger att hon ibland bemöts som mer behövande än hon är.  

Jag tycker att jag bemöts som en av de andra och det tycker jag känns tråkigt, men när jag kommer 
hit och blir jag en nervös person, en del tycker till och med att det är jobbigt att se på mig för jag 
håller på att stammar, ibland, och de, jag tror att när de ser det, så tror de att jag måste nog prata 
bebisspråk med henne, så en del pratar bebisspråk med en och då blir man liksom, nu ska jag gå 
hem och sova. (…) Frida och jag har ganska normal kontakt, ingen bra kontakt och ingen dålig 
kontakt, vi pratar varje dag vid fika bordet, när vi fikar så pratar vi världsliga saker, liksom norma-
la, sen när man frågar om hjälp då blir hon lite såhär; dada.  

Dora berättar om hennes upplevelser av skillnader i bemötande på en arbetsplats i relation till 
en praktikplats. Dessutom berättar Dora om varför hon slutade på sin visstidsanställning. 

Allt var helt perfekt där och jag tyckte om alla människor och jag blev bemött på ett jättebra sätt 
och jag kunde inte jobba den här sommaren då för att jag skulle gå in på en visstidsanställning ge-
nom arbetssökarverksamheten. De ville jättegärna ha tillbaka mig och de ringde och frågade mig 
och jag tycker att sånt är jättekul när man verkligen får se att man gör någon nytta och de uppskat-
tar det. På praktik är det ju meningen att man ska prova på hur de jobbar där. Det är ju inte så att 
man följer med på möten och sådana där saker det är ju bara att man ska vara där och kolla hur all-
ting är och alltså inte det som ligger bakom hur de arbetar, man ju bara där och hjälper till, med det 
de vill ha hjälp med, inte att man går och sätter sig i personalrummet. (…) De hade mycket brist på 
folk (På visstidsanställningen. Egen anm.) och det var stressigt där och jag kanske inte fick det här 
bemötandet som blir liksom på ett trevligt sätt och att de la mer energi för att jag skulle kunna lära 
mig så många grejor som möjligt och sen gick det några månader och så tänkte jag, det var vissa 
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sommarjobbare som kom dit efter mig och som ändå fick lära sig mer saker än mig och då vart jag 
lite besviken. 

Uno berättar om sina upplevelser på sin praktikplats och jämför dessa med de erfarenheter 
han har av tidigare arbete via kommunen. För närvarande praktiserar han i en sportaffär, som 
butiksbiträde där han säger att han arbetar med problemlösning genom att han hjälper kunder-
na att hitta rätt produkt. Det var nervöst i början men Uno säger att han blir väl bemött och får 
konstruktiv kritik både av personal och av kunder. Uno beskriver att han trivs bra att dagarna 
går och allt fungerar bra. Uno berättar att han tidigare har haft sommarjobb via kommunen, 
han tyckte att arbetet som vaktmästare på skolan var ett slavgöra. Nu blir han bemött som alla 
andra anställda. Det känns bra att komma till praktiken och han gillar personalen. Uno berät-
tar om personalen, han tycker att de är bra människor samt att en del av dem också har haft en 
tuff uppväxt som Uno. Uno berättar att han inte känner sig dålig det är skönt att flera har varit 
i en liknade situation som honom. De har kunskap om hans situation och är förstående. Uno 
berättar att han hoppas att de tycker att han är en bra människa och att han försöker göra det 
bästa av situationen. 

Självidentitet kopplat till arbetsmarknadsinriktade insatser 

Ungdomarna berättar om sig själva i relation till insatserna via socialtjänsten. Både Kajsa och 
Uno berättar om hur de hanterar sina personliga värderingar på insatsen. Uno berättar att han 
tycker att de går bra att säga ifrån och att de handlar om att ge och ta och att hålla sig till det 
han tycker är rätt. Han trivs bra och det fungerar med hans principer, vilket bland annat inne-
bär att Uno är motståndare till konsumtionssamhället och den överkonsumtion som han anser 
sker och skapar problem i samhället. Tillexempel om han skall sälja skor så berättar han för 
kunder som frågar om de ska välja de dyrare skorna istället för de billigare, att de skor med 
lägre pris inte behöver vara sämre. Dora berättar om erfarenhet från en tidigare insats i rela-
tion till den insats hon är på nu. På den förra insatsen fick deltagarna bland annat prata om 
känslor. Dora säger att hon upplevde detta som onödigt. På den insats som Dora är på nu be-
rättar hon att hon känner att personalen vill hennes bästa hon berättar tillexempel att hon blir 
uppringd och ibland även hämtad när hon försover sig.  

Kajsa berättar att hon är på en arbetsträning. Hon berättar att hon påverkas av de andra 
som är på arbetsträningen, varav vissa har större behov av stöd. Hon säger att hon vill att per-
sonalen ska förstå att hon är normal. Kajsa tycker att begreppet normal är svårt eftersom alla 
enligt henne är lika mycket värda och det är svårt att säga vad som är normalt. På detta sätt 
blir Kajsas personliga värderingar omprövade när hon är på insatsen i relation till hur det var 
när hon tillexempel studerade psykologi.  

Nej, jag blir väldigt klumpig och nervös när jag är här och mestadelen av de som är här har lite 
svårare hinder än vad jag har så jag, det känns som att komma ner lite och jag blir värre och är inte 
mig själv. Jag blir väldigt nervös och jag snubblar och stammar och jag vågar inte fråga saker och 
så och det är skitjobbigt. (…) Först tänkte jag att nu ska jag vara snäll, alla är lika värda, och det är 
de men jag kan känna mig mer och mer onormal så länge jag är här. Tänker jag efter så är några 
normala, vissa har bara svårt med svenska, som är från något annat land och någon behöver bara 
någon sysselsättning på dagarna, det är bra personer. (…) Det är det som är så knäppt, för att alla 
är vi ju lika värda, det finns ju ingen som är normal eller onormal, men när man är på ett sånt här 
ställe så känner man liksom att, jag ska inte vara här, jag passar inte in här, jag tar upp en plats när 
det finns någon annan som behöver den här platsen mycket mer än vad jag gör, jag är inte som de. 

31 



Kajsa berättar också att hon är ambivalent inför hur hon tror att det verkligen förhåller sig på 
insatsen. Hon ifrågasätter sin upplevelse av hur hon bemöts på arbetsträning och säger att hon 
ibland tänker att det bara är i hennes fantasi som hon bemöts som onormal. Simon, Dora och 
Nina berättar att de inte har så mycket gemensamt med de andra ungdomarna på insatsen, 
förutom att samtliga är arbetssökande. Dora och Simon berättar att ungdomarna har en viss 
kontakt, genom att de pratar om sitt arbetssökande. Dora säger att hon upplever det som gans-
ka avslappnat. Simon berättar att han ser sig som pratglad och social på insatsen. När han be-
rättar om sig själv säger han att han känner sig omtyckt när han kan hjälpa någon med något. 
Simon berättar också att en del av kontakten med övriga ungdomar är när han hjälper dem 
med tillexempel data relaterade problem. Nina berättar om vad som skiljer henne ifrån övriga 
deltagare på insatsen. Nina berättar också vad som skiljer henne från personalen. Det kan en-
ligt Nina handla om erfarenhet och etnicitet. 

Ja det gemensamma vi har det är att vi söker jobb. Sen skiljer det sig åt. Det beror ju på att vissa 
kanske har mer erfarenhet än andra typ sådana där grejor, jag vet inte. Vad som skiljer oss åt, ja, 
vissa har en annan kultur, jag vet inte, det är ju många från olika länder det är ju inte många svens-
kar här alltså som är blodsvenskar, det är väldigt många invandrare så det skiljer väl också åt. (…) 
Ja vad som skiljer oss åt är väl att personalen har jobb och inte jag. De är ju mycket äldre och har 
helt andra erfarenheter, helt andra liv än vad jag har. 

Sammanfattning 

Resultatet i studien visar att det finns fördelar med att vara arbetslös. En fördel som före-
kommer är att kunna bestämma över sin egen tid såsom att kunna gå upp valfri tid på dagen. 
En annan fördel som nämns är att kunna välja aktivitet, umgås med vänner eller spela dataspel 
och att kunna ta det lugnt. Vidare har övervägande fler nackdelar än fördelar med att vara 
arbetslös framkommit. Exempel på detta är en påfrestande ekonomisk situation och utanför-
skap. Vid flera tillfällen kopplas arbetslöshet samman med lättja. Ungdomarna berättar att de 
saknar rutiner i vardagen. En fördel med att få ett arbete är att få in rutiner i livet. Att få ett 
arbete skulle även innebära ett ekonomiskt lyft och kunna leda till självständighet såsom att 
kunna flytta hemifrån. Att ha ett arbete kan också kopplas till självidentiteten genom att ung-
domen således får något meningsfullt att tala om. Resultatet i studien visar att killarnas strate-
gier inför framtiden skiljer sig från tjejernas. Killarnas berättelser om framtiden är mer detal-
jerade och har fokus på utbildning, karriär och resor. Tjejernas berättelser visar på de vill ha 
ett arbete och de har planer för hur de ska gå till väga, men att drömmen att hus, trädgård och 
familj är det som tenderar att vara det viktigaste målet. Alla ungdomarna ger uttryck för att 
vilja ha ett arbete och att vara självförsörjande för att slippa vara beroende av försörjnings-
stöd. Studien tyder också på att ungdomarna upplever att det krävs en målmedvetenhet och 
kraft för att ta sig ur att vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Slutligen 
framkommer det att ungdomarna ser sin situation som ungdomar på arbetsmarkanden som ett 
problem eftersom de bland annat saknar erfarenhet och meriter såsom körkort. Det ser olika ut 
beroende på socioekonomisk bakgrund. När det gäller att kunna vara sig själv vid en anställ-
ningsintervju visar studien på skillnader mellan tjejerna och killarnas berättelser. Tjejerna 
berättar om egenskaper som de utelämnar medan killarna påstår att de kan var sig själva. Re-
sultatet visar på att ungdomarnas vänner har en viktig social funktion i deras liv. Även famil-
jen är viktig men familjens betydelse tycks variera. De ungdomar som har en nära relation till 
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sina vänner ger intryck av att inte ge sina familjemedlemmar samma förtroende som samtals-
partner. 

Kontakten med socialtjänsten kan enligt studiens resultat både fungera bra eller mindre 
bra. Normen för ekonomiskt bistånd betraktas av ungdomarna som låg och de berättar att det 
är svårt att få pengarna att räcka till. Dessutom är det en osäker inkomstkälla på så vis att de 
ansöker varje månad och att kraven för att vara berättigad till försörjningsstöd kan variera 
månadsvis. Det är svårt att få ihop en komplett ansökan då de inte alltid förstår kraven. Brist 
på kontroll över den ekonomiska situationen leder till stress. Stressen förefaller vara mer på-
taglig för en ungdom som har ett eget boende. Resultatet visar att ungdomarnas berättelser om 
bemötande på socialtjänsten varierar. Ett bra bemötande definieras som vänligt, förstående 
och att det finns en utvecklande dialog. Ett mindre bra bemötande utmärks av brist på förstå-
else och kunskap, konflikträdsla, dömande och misstänksamhet. Bemötandet har ibland för-
bättrats av att ungdomarna har haft stöd av sina föräldrar i mötet med socialsekreteraren. Stu-
dien visar på att ungdomarna inte kan vara sig själva i kontakt med socialtjänsten. De berättar 
om att de anpassar sitt beteende genom att vara artiga och mer kompetenta, vilket kan vara ett 
problem eftersom socialsekreteraren inte kan bedöma ungdomarnas reella situation. Tjejerna 
anpassar sig och berättar att de inte kan vara sig själva i fler sammanhang än vad killarna be-
rättar om. Berättelserna visar även att ungdomarna genom kontakt med socialtjänsten lär sig 
villkoren för hur de ska kunna få försörjningsstöd och även hur de ska kunna bli självförsör-
jande och oberoende. Ungdomarnas berättelser tyder också på att det krävs en kraftansträng-
ning och medvetna strategier för att kunna uppnå målet självförsörjning. 

Resultatet skildrar olika erfarenheter av insatser utifrån ungdomarnas berättelser. En klar 
fördel med insatserna är att närvarotiderna inte är heltid, fem dagar i veckan. Ändå kan tiden 
på insatsen uppfattas som meningslös, då ungdomarna söker arbete efter arbete som de inte 
får eller utför arbetsuppgifter som de inte får betalt för eller själva har valt. Utöver en begrän-
sad arbetstid tyder resultatet på att ett mindre kontrollerande förhållningssätt ökar motivatio-
nen till att utföra arbetsuppgifter och söka arbeten. Studien åskådliggör att ungdomarna kan 
bemötas som att de är behövande. Detta kan uppfattas både positivt och negativt. Personalen 
på insatsen talar ibland till ungdomarna med ett förenklat språk, ett bemötande som kan leda 
till ett ändrat beteende hos ungdomarna. Vidare kan bemötandet påverka huruvida ungdomar-
na känner sig delaktiga och jämlika i arbetsgruppen på insatsen eller som en av de andra. 
Denna skillnad kan också konstateras av ungdomarnas berättelser om erfarenheter av bemö-
tande som anställd i relation till att vara praktikant. Emellertid tyder studiens resultat på att 
man kan vara mer jämlik på en praktikplats där de tillexempel kan tala om personliga erfaren-
heter under förhållande som liknar en anställning än på en arbetsträning eller en arbetssökar-
verksamhet där särskiljningen mellan personal och arbetslösa ungdomar är mer tydlig. Utav 
resultatet framgår det att ungdomarna både kan hitta strategier för att bevara sina personliga 
värderingar eller att de kan behöva ompröva sina värderingar för att kunna bevara sin 
självidentitet i sammanhanget. På arbetssökarverksamheten är den gemensamma nämnaren 
mellan deltagarna att de är arbetssökande. Det som enligt resultatet skiljer deltagarna åt är 
etnicitet och arbetslivserfarenhet. Olika arbetslivserfarenhet är också det som skiljer deltagar-
na från personalen, men också att personalen har arbete vilket ungdomarna saknar. 
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Analys 

Inledning och teoripresentation 

Analysen presenteras med utgångspunkt i sammanfattningen av resultatet. För att förstå resul-
tatet och finna svar på studiens frågeställningar används tidigare forskning och de teorier om 
självidentitet, makt och intersektionalitet som presenterats. Analysen utgår från de teman som 
resultatet tolkats utifrån, arbetslöshet, kontakt med socialtjänsten och arbetsmarknadsinriktade 
insatser. Under varje tema analyseras ungdomarnas berättelser om erfarenheter, bemötande 
samt hur deras självidentitet påverkas av arbetslöshet, kontakt med socialtjänsten och av ar-
betsmarknadsinriktade insatser. 

Arbetslöshet 

Att vara arbetslös påverkar ungdomarnas vardagsliv, relationer till andra människor och i 
samband med detta även deras självidentitet. Ungdomarna berättar om fördelar och nackdelar 
med att vara arbetslös. I deras berättelser framkommer att avsaknaden av rutiner och syssel-
sättning ses som en nackdel, medan att fritt kunna välja aktiviteter som att sova, umgås med 
vänner och spela dataspel ses som fördelar. Att ungdomarna säger att nackdelarna överväger 
fördelarna kan förstås utifrån Giddens (1999) teori om att människor har ett behov av rutiner 
för att hantera vardagen för att inte överväldigas av existentiell ångest. Detta bör ses i relation 
till ungdomarnas berättelser om vänner som trivs med livet som arbetslösa. Att ungdomarna 
säger att de inte vill vara arbetslösa kan också förstås som ett exempel på vad Foucault avser 
med självdisciplinering. Det vill säga att arbetslinjen som anbefaller arbete och utbildning 
framför bidrag blir införlivat i ungdomarnas självidentitet. De kan se fördelar men inte i den 
utsträckningen att det skulle överväga nackdelarna. Således upprätthålls arbetslinjens moral 
både i tanke och i handling. Att ungdomarna av sin omgivning betraktas som lata samt att de 
själva beskriver sig som lata kan också ses som ett exempel på denna disciplinering. Dessut-
om framkommer i ungdomarnas berättelser att de som arbetslösa kan uppfattas och även själ-
va uppfattar sig som avvikande. Det vill säga att ha ett arbete är det som betraktas som nor-
malt. 

En del av ungdomarna problematiserar kravet på att söka alla arbeten. Detta kan förstås 
som att disciplinering inte accepteras fullt ut och ses som ett exempel på ungdomarnas mot-
stånd mot att söka ett arbete som de inte kan identifiera sig själva med. De menar att det kan 
vara destruktivt att söka ett arbete som de inte vill ha eller inte är kvalificerade för. Alltså an-
ser ungdomarna att det är viktigare att på sikt få ett arbete som de är lämpade för och trivs 
med än att inom fem dagar få ett arbete för att kunna försörja sig. Tidigare forskning visar 
också att bäst resultat fås genom att ungdomarna söker arbete aktivt men med realistiska mål. 

Att tjejernas och killarnas framtidsplaner delvis skiljer sig åt kan analyseras utifrån ett in-
tersektionellt perspektiv. Både förväntningar utifrån könsroll och klass på individuell och på 
institutionell nivå kan antas påverka tjejernas såväl som killarnas framtidsplaner. Några av 
tjejerna berättar om ej fullföljda studier och problem i skolan. Detta tillsammans med att de 
som tjejer har förväntningar utifrån rådande könsmaktsstrukturer att de ska ha hus, familj och 
barn snarare än karriär, kan ses som förklaring till varför tjejernas framtidsplaner skiljer sig 
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från killarnas. Killarnas berättelser om att göra karriär och resa kan både förstås utifrån för-
väntning på deras könsroll och utifrån att de har förvärvat mer kulturellt kapital i form av uni-
versitets- eller folkhögskolestudier och därmed också kan ses stå närmare den elit som enligt 
Castells (1998) har möjlighet att själv styra över sina livsplaner. Som vita svenska män med 
en del studier och Uno som även har en mamma från ett övre samhällskikt, ger det dem en 
annan position i kontexten att vara ung och arbetslös än vad tjejerna med annan socioekono-
misk bakgrund har. Men att killarna likväl som tjejerna har framtidsplaner kan ses som livs-
strategier. Den oro och ångest som ungdomarna kan tänkas uppleva som arbetslösa och de 
livsval som de står inför kan leda till att de planerar för att genomföra förändringar.  Killarnas 
livsplaner präglas av större valmöjligheter, vilket också kan ge en större ångest som resulterar 
i mer utvecklade livsstrategier. Unos berättelse visar också att han är medveten om sina val 
och drömmar och hur han ska genomföra dem. Tjejernas situation kan ses som att den präglas 
av ett mindre handlingsutrymme och därav är livsstrategierna inte lika detaljerade. Att killarna 
vid anställningsintervjuer kan vara sig själva i motsats till tjejerna ökar också deras hand-
lingsutrymme och valmöjligheter inför framtiden 

Att vara arbetslös och att ha ett arbete kan ses som två olika roller, som inte nödvändigtvis 
måste ingå i ens identitet. I Doras fall, där hon ser att ett arbete skulle ge henne något me-
ningsfullt att tala om, kan det förklaras med att hennes identitet kan kopplas till att ha eller 
inte ha ett arbete. Ett arbete skulle enligt Dora ge hennes liv mer mening och därmed stärka 
hennes självidentitet. Detta kan förstås i relation till att Dora beskriver att hon påverkas nega-
tivt, hon blir deprimerad, något som bekräftas av internationella studier om unga arbetslösa 
personer. Dora berättar också att hon blir lat av att vara arbetslös, inte att hon är arbetslös på 
grund av att hon är lat. Detta kan ses som ett exempel på hur strukturer kan påverka männi-
skors identitet och upprätthålla utanförskap. Doras situation kan bättre förstås ur ett intersek-
tionellt perspektiv då hon kan tänkas ha begränsade handlingsmöjligheter utifrån intersektio-
nen klass, kön och ålder i kontexten som arbetslös. Att hon har en mamma som är arbetslös 
och att hon haft problem i skolan kan ha gett henne mindre kulturellt kapital för att kunna röra 
sig fritt på arbetsmarknadens fält. I ett intersektionellt perspektiv kan kategoriseringen ung-
dom vägas in i analysen av Dora och de andra ungdomarnas situation som arbetssökande. Att 
vara ung och sakna erfarenheter och meriter beskrivs av ungdomarna som ett problem på ar-
betsmarknaden. Ungdomar är inte så efterfrågade och förväntas säga ja till mer lågkvalifice-
rade arbeten. Detta kan utifrån Frasers modell förstås som att ungdomarna på grund av sin 
ålder är underordnade äldre arbetssökande personer och att det inte är efterfrågade visar också 
att ungdomar är exkluderade på arbetsmarknaden. Vår studies resultat bekräftar denna teori 
genom att ungdomarna söker enkla arbeten och att de upplever att det är svårt att ta sig in på 
arbetsmarkanden utan erfarenhet och meriter. Utöver detta kan tilläggas att ungdomarnas po-
sition påverkas av klass och kön på så sätt att ungdomarna utifrån sin socioekonomiska bak-
grund kan få tillgång till olika meriter, såsom körkort och utbildning.  

Vidare kan könsperspektivets betydelse för de unga kvinnorna medföra en svagare identi-
fikation med en person som har arbete. Att ha ett arbete är något som får mindre mening i 
relation till att bilda familj och ha ett hus. Könsperspektiv är varken mer eller mindre viktigt i 
förståelsen av ungdomarnas situation utan bör vägas in i intersektionen med andra maktper-
spektiv såsom klass, ålder, sexualitet och etnicitet. Det könsperspektiv som framkommer i 
studien kan kopplas till ett heteronormativt synsätt på familjebildning, vilket påverkar båda 
tjejernas och killarnas tankar om framtiden och roller i familjen. Ungdomarnas etnicitet kan 
bidra till deras syn på sig själva som svenskar med medborgerliga rättigheter. Denna identifi-
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kation eller kategorisering kommer till uttryck genom att en av ungdomarna särskiljer sig från 
personer med utländsk bakgrund. De beskriver sig själva som personer som inte utnyttjar sy-
stemet, vilket de tror att andra kan göra. Vilken etnicitet de andra har förtäljer inte berättelser-
na. Att inte utnyttja systemet är en medborgerlig plikt som krävs för att kunna få tillgång till 
medborgerliga rättigheter. Etnicitet för ungdomarna kan alltså ses utgöra en inkluderande fak-
tor i den kontext de befinner sig i tillsammans med att de ser sig som personer som följer ar-
betslinjens moral att söka arbete och inte utnyttja bidragssystemet. Samtidigt bör det faktum, 
att inkludering övergår från att handla om medborgerliga rättigheter till att avse deltagande 
genom lönearbete, bidra till att ungdomarna som arbetslösa ändå exkluderas i samhället. Detta 
visar hur intersektionen mellan etnicitet, kön, klass, ålder och sexualitet kopplat till situatio-
nen som arbetslös kan påverka ungdomarnas självidentitet. 

Kontakt med socialtjänst 

I ungdomarnas berättelser om kontakt med socialtjänsten framkommer att de anser att normen 
för försörjningsstöd är låg. De beskriver också att de har svårt att klara sig ekonomiskt samt 
att tillvaron med försörjningsstödets oberäkneliga karaktär är osäker. Detta tyder på att ung-
domarna i studien upplever att de inte lever i nivå med materiellt acceptabla förhållanden, 
vilket även tidigare forskning om arbetslöshetens konsekvenser visar.  

Simon berättar om att han upplever att han på socialtjänsten bemöts med misstänksamhet 
och att socialsekreteraren tror att han vill utnyttja systemet. Simons berättelse visar på att han 
känner sig orättvist anklagad och att socialsekreteraren saknar kännedom om hans situation. 
Om vi utgår ifrån teorin om essentialism, där människor från olika kulturer ser varandras 
olikheter som befästa och inte som föränderliga, kan detta ses som ett exempel på att social-
sekreteraren utifrån sin myndighetskultur ser Simon som klient och därmed som bärare av 
vissa egenskaper snarare än att sätta sig in i Simons individuella situation. Myndighetskultu-
ren präglas av en asymmetrisk maktrelation mellan klienter och byråkrater. Ungdomarnas 
berättelser visar hur de på olika sätt stärker sina maktpositioner gentemot socialsekreterarna. 
Ett sätt att göra detta på är att ta hjälp av en annan person såsom Dora och Kajsa gör genom 
att få stöd av sina mammor i kontakten med socialsekreteraren. Enligt Foucaults maktperspek-
tiv så utövar inte socialtjänsten makt utan kan ses som en arena där makt reproduceras. Detta 
illustreras genom att ungdomarna beskriver att deras socialsekreterare genom att använda sig 
av myndighetsspråk stärker sin maktposition gentemot dem. Ytterligare exempel på detta är 
att socialsekreterarna bemöter dem distanserat och med misstänksamhet och i vissa fall upp-
fostrande och dömande. Ett annat sätt för ungdomarna att utöva motmakt i relation till social-
sekreterarna är att förskansa sig kunskap om hur socialtjänsten fungerar. För Uno som har 
tilldelats denna kunskap av sin socialsekreterare, som även bemöter honom med förståelse 
och respekt, har arenan för maktreproduktion inneburit en maktbalansering. Uno har också 
genom erfarenhet av kontakt med socialtjänsten och uppbärande av försörjningsstöd själv 
bidragit till att stärka sin maktposition. I Unos möjligheter att påverka maktrelationen bör 
också vägas in intersektionen av kön och klass. Som man, med det kulturella kapital som han 
utifrån klasstillhörighet och utbildning kan antas besitta har han sannolikt helt andra förutsätt-
ningar att påverka maktrelationen än vad intersektionen arbetarklass och kvinna utan utbild-
ning skulle innebära.  

En del av ungdomarna berättar att de inte kan vara sig själva i mötet med socialsekretera-
ren. De berättar om anpassningsstrategier såsom att framstå som mer kompetenta och de upp-

36 



träder artigare än de annars gör. Detta kan delvis bero på kravet på att söka alla arbeten, vilket 
motverkar möjligheten att bli bemött i den aktuella situation som ungdomarna befinner sig i. 
Det vill säga att kravet leder till att ungdomarna både vill och måste framstå som mer aktivt 
arbetssökande än vad de är.  Detta kan också kopplas till tidigare forskning som visar att per-
soner som uppbär försörjningsstöd har en personlig moral avseende hjälpsökande och ses som 
en strategi för att undvika känslor av skam och obehag. De berättar att detta kan leda till pro-
blem, i form av mindre kunskap om deras egentliga situation för socialsekreteraren vilket i 
slutändan även kan ge konsekvenser för dem själva. En person som lär sig att reflektera över 
sig själv kan enligt Giddens (1999) få verktyg att själv välja och därmed även kunna påverka 
sin livssituation. Exempelvis kan detta ske i en terapeutisk relation. Om personen inte kan 
vara sig själv kan detta leda till att det terapeutiska värdet av relationen sjunker. 

Den mening som den kollektiva identiteten klient innebär styrs av socialsekreterarna sna-
rare än av klienterna själva, detta varierande på hur asymmetrin i relationen ser ut. Ett exem-
pel på detta utgör Kajsas berättelse om när hon vid ett första möte med sin socialsekreterare 
blir informerad om hur hon är som person. Detta måste rimligtvis vara baserat på socialsekre-
terarens syn på klienters kollektiva identitet snarare än på Kajsas som individ. 

Arbetsmarknadsinriktade insatser 

Tillvaron på de arbetsmarknadsinriktade insatserna beskrivs i vissa fall som meningslös. Detta 
då önskat resultat inte uppnås, såsom att inte få det sökta arbetet eller att inte själv få välja 
arbetsuppgifter och att inte få betalt för dessa. Resultatet visar också att motivationen ökar då 
förhållningssättet gentemot ungdomarna är mindre kontrollerande. Detta är något som effekt-
studier styrker, nämligen att arbetsmarknadsinsatser med lätta sanktioner och mindre kontroll 
ger bäst resultat. Frivillighet och jämlikhet är något som bör ingå i social interaktion för att 
uppnå ömsesidig bekräftelse, något som enligt Fraser saknas på flera arenor i det moderna 
samhället. Detta även på de arbetsmarknadsinriktade insatser som till sin karaktär är icke fri-
villiga utan är ett krav för att kunna bli berättigad till försörjningsstöd. Att uppgifterna på in-
satserna dessutom har begränsat med frivilliga inslag motverkar att den typ av ömsesidig be-
kräftelse som Fraser talar om uppstår på denna arena. I Doras och Kajsas berättelser visar sig 
olika erfarenheter av att bemötas som behövande. Doras upplevelse är positiv och hon känner 
sig sedd då personalen på insatsen tillexempel ringer och väcker henne på morgonen. Kajsa 
däremot upplever att bemötandet av henne som behövande leder till hon ibland beter sig som 
mer behövande än vad hon är. Detta kan förstås utifrån Fraser, bemötande kan leda till att 
människor får reducerade möjligheter att förändra sin situation. Bemötandet av Kajsa som 
mer behövande än vad hon själv anser sig vara kan också antas leda till att Kajsas tillhörighet 
till ”de andra” befästs. Kajsa berättar själv om hur hon vacklar mellan att se sig som normal 
eller ickenormal samt önskan att bemötas som normal. Detta kan ses som exempel på den 
maktreproduktion som sker mellan den dominerande gruppen och den marginaliserade grup-
pen och vilken påverkan det kan ha på Kajsas självidentitet. Exemplet illustrerar den konflikt 
som Kajsa har mellan den egna och andras uppfattning om hennes identitet.  

Socialtjänstlagens syfte med kompetenshöjande verksamhet är att utveckla individens 
möjligheter till att bli självförsörjande. Dessutom ska detta utformas med hänsyn till individu-
ella önskemål och förutsättningar. Utifrån ungdomarnas berättelser framkommer att denna 
hänsyn till individuella önskemål och förutsättningar varierar. I ett intersektionellt perspektiv 
kan Unos situation jämföras med Kajsas. Unos kön och klass kan ha bidragit till att ge honom 
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en god relation till hans socialsekreterare. Vidare kan detta antas vara en förklaring till varför 
Uno har en kompetenshöjande verksamhet som bättre passar med hans individuella behov och 
önskemål. Detta då han av socialsekreteraren har bemötts som en kompetent person samt att 
han har kunnat vara sig själv i mötet med sin socialsekreterare. Det kulturella kapital som Uno 
förskansat sig med bakgrund i kön och klass kan ha bidragit till ett habitus som påverkar det 
bemötande han får vilket kan leda till ökade handlingsmöjligheter på de arenor han rör sig på. 
Kajsas arbetsträning är individanpassad i den utsträckning att hon får sy vilket hon tycker om. 
Däremot beskriver Kajsa svårigheter och oförstående bemötande av sin socialsekreterare samt 
att hon inte kan vara sig själv. Kajsas underordning kan inte anses vägas upp av hennes kön 
och inte heller av hennes klasstillhörighet. Kajsas individuella önskemål av att få arbeta kväl-
lar och nätter har av socialsekreteraren bortrationaliserats och bemötts genom att hon fått an-
passade tider, dagtid på arbetsträningen. Intersektionen av Kajsas klass och kön samt hennes 
individuella önskemål ger henne begränsat med kulturellt kapital på denna arena vilket kan 
påverka hur hon bemöts, hur hon upplever sig själv i mötet, samt vilka hennes valmöjligheter 
är. 

Uno har strategier för att legitimera sitt liv, både som praktikant på en sportaffär med 
marknadsmässiga intressen och som motståndare till konsumtionssamhället. Dessa två mot-
stridiga roller har han hittat tillvägagångssätt för att integrera i sin självidentitet. Detta genom 
att han kan stanna kvar på den praktikplats som han trivs på, samtidigt som han kan ge råd till 
kunderna utifrån sina politiska ideal. Detta kan förstås som att Uno kan hantera det postmo-
derna samhällets föränderliga karaktär genom att växla mellan gruppidentiteter, såsom säljare 
av kapitalvaror och politisk idealist. Detta kan ses som att han hittar nyanser i sitt identitets-
skapande och talar om för omvärlden vem han är. Resultatet visar att identitetsskapandet på 
insatserna delvis kan ske genom särskiljande. Detta kan mellan ungdomarna ske exempelvis 
utifrån etnicitet. I relationen mellan ungdomar och personal är de särskiljande faktorerna att 
ha ett arbete samt arbetslivserfarenhet. Intersektionen mellan ungdomarnas situation som ar-
betslösa ungdomar och deras etnicitet, kan förstås som att deras position som exkluderade 
utifrån arbetslöshet och underordnade som ungdomar, vägs upp av den inkluderande faktorn 
att de har svensk bakgrund. 

Sammanfattning 

Ungdomarnas erfarenheter av arbetslöshet, kontakt med socialtjänst och av arbetsmarknadsin-
riktade insatser har visat sig påverka deras självidentitet på olika sätt. Berättelserna skiljer sig 
åt utifrån intersektioner och kompositioner av förvärvat kapital. Intersektionen av både struk-
turell, interaktionell och individuell nivå samt kategoriseringarna utifrån ålder, kön, klass, 
sexualitet och etnicitet påverkar ungdomarnas självidentitet och handlingsutrymme. En ung 
svensk man från ett högre samhällsskikt tenderar att möta socialtjänsten utifrån en mer balan-
serad maktposition medan en ung svensk kvinna från lägre samhällskikt utifrån strukturella 
förväntningar på kön och obalans i maktrelation tenderar att få ett än mindre individanpassat 
bemötande. De fördelar som förekommer, framförallt friheten att planera sin tid, hamnar i 
bakgrunden av nackdelarna i ungdomarnas berättelser där brist på ekonomiskt kapital och 
trygghet samt lättja nämns.  De uppger även avsaknaden av rutiner som en negativ konse-
kvens, vilket också kan förstås som ungdomarnas självdisciplinering utifrån den svenska ar-
betslinjens moral. Ungdomarna hanterar sitt förhållande till arbetslösheten genom att ha stra-
tegier för hur de kan genomföra sina livsplaner. Strategierna varierar beroende på intersektio-
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nen av kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder samt den kontext ungdomarna befinner sig i. 
Ungdomarna har också olika erfarenheter av bemötande som på olika sätt påverkar deras 
självidentitet. I kontakten med socialtjänsten har ungdomarna uppfunnit olika strategier för att 
hantera mötet med socialsekreterarna och för att balansera maktrelationen. Dessa strategiers 
genomslagskraft kan variera beroende på intersektionen av klass och kön samt det kulturella 
kapital som ungdomen besitter. Det är en komplex uppgift för de arbetsmarknadsinriktade 
insatserna att kunna möta ungdomarnas behov i det postmoderna samhället. En tid som präg-
las av valfrihet och där ungdomar om de fritt får välja aktivitet kan sysselsätta sig med att 
spela interaktiva dataspel. Studien visar att arbetsmarknadsinriktade insatser som är individ-
anpassade, präglas av frivillighet samt med lätta sanktioner främjar en självständighet och ger 
tillvaron på insatsen mening. 
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Slutdiskussion 
Studien har undersökt hur ungdomars självidentitet kan påverkas av arbetslöshet, kontakt med 
socialtjänsten och av arbetsmarknadsinriktade insatser. Svaren på problemställningen diskute-
ras tematiskt, inledningsvis arbetslöshet, följt av kontakt med socialtjänsten för att slutligen 
diskutera erfarenheter av arbetsmarknadsinriktade insatser kopplat till bemötande och 
självidentitet. I varje tema ingår en spekulativ ansats i syfte att öppna och bredda diskussionen 
om ungdomars självidentitet kopplat till individuell, interaktionell och strukturell nivå. 

Den kunskap som uppnåtts med hjälp av denna studie visar att ungdomarnas erfarenheter 
av arbetslöshet är både positiv och negativ. Positivt är att kunna styra över sin egen tid och 
välja aktivteter samtidigt som avsaknaden av rutiner ses som ett problem som leder till att 
nackdelarna med arbetslösheten överväger fördelarna. Detta har vi förstått utifrån Giddens 
(1999) teorier om att människan har ett behov av att skapa rutiner för att hantera sina val och 
existentiella ångest. Samtidigt framkommer att ungdomarnas självdisciplinering verkar på 
strukturell, interaktionell och individuell nivå. Arbetslinjens moral verkar på strukturell nivå, 
omgivningens åsikter och bemötande påverkar ungdomarna interaktionellt samt att de själva 
har inkorporerat samhällets arbetsmoral och omvärldens syn på dem färgat deras egen själv-
bild. I övergången från det moderna samhället till det postmoderna samhället uppstår en kon-
flikt mellan den medborgerliga plikten att bidra till välfärdssamhällets existens och den indi-
viduella valfrihetens hyllning till kreativiteten och självförverkligandet. Ungdomarnas möj-
ligheter att själva planera och styra sina liv påverkas av intersektionen mellan kön, klass, etni-
citet, sexualitet och ålder. Detta bidrar till hur de ser på sig själva samt hur de bemöts av om-
världen och även i hög grad av samhälleliga strukturer som påverkar deras situation.   

Kontakten med socialtjänsten upplevs som mer eller mindre jämlik och stärkande av ung-
domarna. Ungdomarna påverkas av bemötandet både utifrån strukturella krav som finns i so-
cialtjänstlagen om att vara aktivt arbetssökande, socialsekreterarnas uppfattningar om dem 
som mer eller mindre kompetenta samt sin egen moral om att vara i behov av ekonomiskt 
bistånd. Maktrelationens asymmetri kan delvis påverkas av ungdomarnas egna strategier men 
styrs också av socialsekreterarnas sätt att bemöta ungdomarna vilket kan variera mellan miss-
tänksamhet, dömande, respekt och förståelse. Detta även kopplat till i vilken utsträckning 
ungdomarna upplever att de kan vara sig själva. Studien visar att intersektionen mellan olika 
maktdispositioner, utifrån kategoriseringar och det hos ungdomen förvärvade kulturella kapi-
tal har inflytande på hur relationen mellan ungdomarna och socialsekreterarna utvecklas. 
Både tjejernas och killarnas berättelser visar att ungdomarna ofta anpassar sig och inte är sig 
själva i mötet med socialsekreterarna. Tjejernas berättelser visar att de inte kan vara sig själva 
på anställningsintervjuer, i interaktion med män samt på socialtjänsten. Detta medför att soci-
altjänstens uppdrag att individanpassa insatser blir svårt att utföra. Killarnas berättelser visar 
dock på bättre individanpassning än tjejernas. Således kräver mötet i socialt arbete en med-
vetenhet om hur bemötandet påverkar identitetsskapandet samt vad som påverkar bemötandet. 
Det vill säga att socialsekreteraren bör rannsaka egna uppfattningar om kategoriseringarna 
och sin egen position i ett intersektionellt perspektiv samt klientens position och möjlighet att 
påverka handlingsutrymme och självidentitet utifrån intersektionen av kön, klass och etnicitet. 
Med denna medvetenhet kan socialt arbete bidra till att luckra upp de strukturer som upprätt-
håller exkluderande och underordnande kategoriseringar av människor. 

Ungdomarnas berättelser om erfarenheter av deras arbetsmarknadsinriktade insatser visar 
att tillvaron ibland upplevs som meningslös. Detta karakteriseras av krav på att söka arbete på 
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arbete samt brist på frivillighet i aktiviteter. Detta kan både förstås utifrån Castells (1998)  
teorier om att identitet skapas utifrån det som ger mening i en persons liv och utifrån von Ott-
ters (2006) teori om att frivillighet och jämlikhet är en förutsättning för goda möten. Alltså 
kan de arbetsmarknadsinriktade insatserna påverka ungdomarnas självidentitet negativt i be-
märkelse att de saknar mening och att valfrihet på insatserna. Dessutom kan bemötandet på 
insatserna präglas av en ojämlikhet och konsekvenserna av bemötandet kan påverka ungdo-
marnas självidentitet. Eftersom personalen på insatserna besitter kulturellt kapital i form av 
sin anställning och arbetslivserfarenhet kan de anses leva upp till den rådande normens ideal, 
nämligen att ha ett arbete. I relation till detta blir ungdomarna underordnade. Personalen har 
en maktposition och deras bemötande och uppfattning kan starkt påverka ungdomarnas 
självidentitet. Något som illustreras av Kajsas vacklande mellan att vara normal eller icke-
normal både utifrån sin egen och utifrån andras uppfattningar.  Konflikten mellan det postmo-
derna samhället och arbetslinjen blir synlig här. Detta genom att ungdomarnas vilja att själv 
bestämma över arbetsuppgifter och styra sitt arbetssökande ställs emot förväntningen, inklusi-
ve den egna disciplineringen, att så snart som möjligt ta första erbjudna jobb. Dessutom ställs 
det postmoderna samhällets öppenhet för kreativitet och individualitet i relation till det mo-
derna samhället syn på normalitet och avvikelse. Ungdomarna har krav på sig att förverkliga 
sig själva och kommunicera kreativt samtidigt som de blir uteslutna från samhället om de inte 
anpassar sig till den rådande normen. En viktig slutsats av analysen är att intersektionen av 
klass, kön och etnicitet påverkar ungdomarnas upplevelser av arbetslöshet och strategier för 
framtiden. Detta kopplat till bemötande på socialtjänsten och individanpassning av insatser 
visar att unga mäns förutsättningar skiljer sig från unga tjejers då maktrelationen i mötet ser 
olika ut och självidentiteten påverkas utifrån olika förtyckande maktstrukturer som verkar på 
individuell, institutionell och strukturell nivå. För att kunna individanpassa insatser är det 
nödvändigt att inte enbart se till den individuella situationen och eventuella problematiken. Ett 
intersektionellt perspektiv där strukturella faktorer vägs in utgör en förutsättning för en mer 
komplett analys av mötet och individens situation och behov. 

 Det postmoderna samhällets individuella karaktär kan vara en anledning till att de ung-
domar vi intervjuat berättar att de inte har så stor gemenskap med andra deltagare på insatser-
na. De verkar sakna ett en kollektiv identitet i denna kontext som skulle kunna sätta upp ett 
motstånd till det moderna samhällets krav. Deras motståndsstrategier är på individuell nivå 
snarare än som grupp. En slutsats av studien kan vara att våra ungdomar är postmoderna i den 
bemärkelsen att de vill söka arbete som överensstämmer med deras självidentitet. Denna re-
flexivitet kommer också till uttryck i ungdomarnas bekantskapsrelationer, där de bland annat 
berättar om betydelsen av vänner som förstår exakt hur de tänker. Ytterligare ett forum för 
identitetsskapande är på Internet och genom interaktiva dataspel. Möjligheten att hantera livs-
val och förverkliga sig själv och sina drömmar i denna föränderliga och mångfacetterade till-
varo där identitetsskapande sker kan variera utifrån den maktposition som ungdomarna är i 
besittning av. Önskan av att få ha rutiner i sin vardag kan ses som att ungdomarna samtidigt 
som de vill förändra det moderna samhällets arbetslinje med dess struktur och rutiner är bero-
ende av dessa strukturer och rutiner. Detta medför att dessa förändringar sker långsamt för att 
förhindra uppkomsten av existentiell ångest. Betydelsen av det intersektionella perspektivet i 
analysen av studiens resultat är förutom att bidra till en bättre förståelse för hur identitetsska-
pandet påverkas av kategoriseringar, även att belysa hur möjligheter till förändring av maktre-
lationer och ungdomarnas handlingsutrymme på dessa arenor kan komma till stånd.  
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen att genomföra studien med enskilda intervjuer har visat sig vara väl  
förenlig med att uppnå syfte och svara på frågeställningarna. Det narrativa angreppssättet har 
bidragit till att vi fått nyanserade berättelser utifrån intervjupersonernas erfarenheter av arbets-
löshet, kontakt med socialtjänsten och av arbetsmarknadsinriktade insatser. Utformandet av 
vår frågeguide har fördelar för studien genom att vi formulerat öppna frågor som bidragit till 
det induktiva inslaget i denna studie. Således har vi fångat ungdomarnas berättelser och ställt 
följdfrågor utifrån de svar de har givit. Vår studie är också deduktiv i den mening att vår för-
förståelse och studier av tidigare forskning och teorier under arbetets gång färgat våra frågor 
och vår förståelse av insamlade data. Frågeguiden hade då kunnat vara mer detaljerat utfor-
mad med frågor om ungdomars upplevelser av tillexempel bemötande utifrån kategoriseringar 
som kön och klass. Vår bedömning var att detta riskerade att vara kontraproduktivt då det inte 
med säkerhet går att säga att ungdomarna har kunskap och medvetenhet om de kategorier som 
påverkar deras självidentitet. Det intersektionella perspektivet som analysverktyg är komplext 
i den mening att forskaren behöver hantera flera perspektiv simultant, samtidigt som risken 
för att befästa kategoriseringarna är överhängande. Vårt syfte har inte varit att fastslå katego-
rier som kön och klass, men heller inte att bortse från deras inverkan på människors förutsätt-
ningar. Vår avsikt har varit att med hjälp av detta perspektiv synliggöra intersektionen av des-
sa kategorier och hur detta påverkar individers självidentitet, bemötande och handlingsut-
rymme. Till hjälp har vi haft teorier om identitetsskapande och makt. 

Att vi var två personer som medverkade vid intervjutillfällena bidrog till att vi omsorgs-
fullt kunde insamla all data och komplettera varandra genom att ställa relevanta följdfrågor. 
Vi är dock medvetna om att maktrelationen mellan oss och intervjuperson har varit asymmet-
risk vilket kan ha påverkat intervjusituationen för ungdomarna och eventuellt bidragit till 
mindre möjlighet för dem att kunna berätta avslappnat och utan stress. Vi motverkade detta 
stressmoment genom att informera intervjupersonerna om att vi skulle vara två personer vid 
intervjutillfället. Intervjuresultatet kan också ha påverkats av vår förförståelse och erfarenhet 
av arbete med arbetslösa personer på socialtjänsten. Vi tror att detta kan ha haft en positiv 
effekt på vår studie genom att vi kunnat förstå ungdomarnas praktiska situation och har inte 
behövt lägga ner energi på att erhålla kunskap om rutiner vid handläggning av försörjnings-
stöd.    

Det skulle kunna finnas alternativ för att genomföra vår studie, fokusgruppsintervjuer var 
föremål för diskussion i inledningen av arbetet.  En fördel med denna intervjumetod hade va-
rit att kunna fånga den dynamik och utveckling av ämnet som en gruppdiskussion hade kun-
nat ge, där en persons berättelse kan leda till nya tankar hos nästa person. Att valet föll på den 
individuella intervjun grundade sig i att ämnena arbetslöshet, kontakt med och arbetsmark-
nadsinriktade insatser tillsammans med frågor om självidentitet kan upplevas som känsliga för 
intervjupersonerna att diskutera i grupp. Med facit i hand ser vi också att de individuella nar-
rativa intervjuerna bidrog till intervjupersonen öppet kunde tala om sig själva och fritt berätta 
vilket bidrog till en fördjupad självreflektion. 

Förslag på fortsatt forskning 

När ungdomarna har berättat om fördelar och nackdelar med att vara arbetslös framkommer 
berättelser om vänner som de har. Dessa vänner säger de, trivs med livet som arbetslösa. In-
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tervjupersonerna själva anser att nackdelarna med arbetslöshet överväger fördelarna. Vi har 
bland annat förstått detta fenomen utifrån självdisciplinering och behov av rutiner. För att 
bättre förstå arbetslöshetens påverkan och innebörd för ungdomar skulle ett förslag på fortsatt 
forskning kunna vara att tala med personer som uppger att de trivs med tillvaron som arbets-
lösa, och uppger att fördelarna överväger nackdelarna. Detta kan vara intressant i den omda-
ning som sker från det moderna till det postmoderna samhället.  

I ett intersektionellt perspektiv skulle det även vara intressant att få intervjua ungdomar 
med utländsk bakgrund. Detta för att öka förståelsen för hur intersektionen av att vara arbets-
lös ungdom med utländsk bakgrund i för övrigt liknande kontext kan påverka självidentiteten.  

Något som inte berördes så mycket i denna studie var ungdomars självidentitet kopplat till 
sexualitet. Detta beroende på att frågan i detta sammanhang hade kunnat uppfattas som käns-
lig och inte påtagligt relevant då studien syftade till att undersöka arbetslöshetens, socialtjäns-
tens och dess insatsers påverkan på ungdomars självidentitet. För att öka kunskapen om ung-
domars identitet kopplat till denna kategorisering skulle en undersökning i en annan än ovan 
nämnda kontext kunna vara relevant. 
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Bilaga 1 - intervjuguide  
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 
Kön? 
Vad har du för utbildning, grundskola, gymnasium eller högskola? 
Civilstånd? Gift, skild, sambo eller ensamstående, har du barn? 
Har du vuxit upp med dina föräldrar? Vad har de för högsta utbildning och yrke?  
Hur bor du nu, lägenhet, hus, inneboende, 1:a eller 2:a hand? 
 
Tema 1: Arbete 
Vill du berätta om hur det är att vara arbetslös? 
Berätta om hur det är att söka arbete. 
Vad söker du för arbete? 
Hur tänker du att du ska få arbete?  
Har du någon arbetslivserfarenhet, i så fall vad? 
Vill du berätta om det? 
Hur länge har du varit arbetslös, nu? 
Har du varit arbetslös tidigare, hur länge? 
Vill du berätta om hur det påverkar dig att vara arbetslös? 
Hur tycker du att det är att vara arbetslös? 
Finns det fördelar/nackdelar? 
Vad tror du andra tycker om att du är arbetslös? 
Vad skulle det innebära för dig att få ett arbete?  
Hur bemöts du av arbetsgivare? 
Vad beror det på? 
Finns det något mer som du vill berätta om i samband med din situation som arbetslös? 
 
Tema 2: Socialtjänsten 
Vill du berätta om hur det var när du första gången fick kontakt med socialtjänsten? 
Berätta om hur det var innan du tog kontakt med socialtjänsten, vad gjorde du då? 
Finns det skillnader i din situation nu? 
Vad är det som är bättre/sämre?  
Vill du berätta om din kontakt med socialtjänsten? 
Har din socialsekreterare kunskap om och/eller förståelse för din situation? 
Hur tycker du att bemöts av din socialsekreterare?  
Vad tycker du om honom/henne? 
Vad tror du att han/hon tycker om dig? 
Berätta om hur det känns att komma till socialtjänsten. 
Finns det något som kan förändras? 
Hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten nu, och tidigare, hur länge? 
Finns det något mer som du vill berätta om din kontakt med socialtjänsten? 
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Tema 3: Identitet 
Vill du berätta om dig själv?  
Vill du beskriva dig själv? 
Hur tror du att andra ser på dig? 
Vad brukar du berätta om dig själv för andra?  
Finns det något som du inte berättar om?  
Vill du berätta om vad det handlar om? 
Vilka personer är viktiga i ditt liv?  
Berätta om vad det är som gör att de är viktiga. 
Finns det mindre viktiga personer? 
Finns det någon person som utgör ett hinder? På vilket sätt? 
Finns det något annat som utgör ett hinder? 
Berätta om något (annat) som är viktigt i ditt liv?  
Finns det något mer som är viktigt?  
Vad är mindre viktigt?  
Vill du berätta om hur du tror att din situation kommer att se ut i framtiden? 
Hur vill du att den ska se ut? 
Hur tror du att det kan bli så? 
Vad tror du att du behöver stöd med för att det ska/inte ska bli så? 
Vad tror du att du kan göra för att det ska/inte ska bli så?  
Berätta om när du är nöjd med dig själv? 
När känner du dig trygg? 
När känner du dig omtyckt? 
När tror du att du kan vara dig själv? 
Kan du vara dig själv när du; är på insatsen? 
Kan du vara dig själv när du har kontakt med socialtjänsten? 
Kan du vara dig själv när du söker arbete? 
Finns det något annat som du vill berätta om dig själv?  
 
Tema 4: Om insatsen 
Vill du berätta om insatsen (namnet på insatsen/praktikplatsen)? 
Vill du berätta om hur det var när du började där? 
Berätta om vad du gör på insatsen.  
Hur länge har du haft insatsen? 
Vad tycker du om insatsen? 
Vad tycker du är bra med insatsen? 
Vad tycker du fungerar mindre bra med insatsen? 
Är det något som borde förändras? 
Har du haft någon insats tidigare?  
Hur var det? 
Berätta om hur det känns att komma till insatsen. 
Hur känns det att vara på insatsen? 
(Finns det andra personer som praktiserar där?) (Om den intervjuade har en praktik.) 
(Berätta om de andra ungdomarna i verksamheten.) 
Hur ser din kontakt med dem ut? 
Vad har ni gemensamt och vad skiljer er åt? 
Berätta om personalen på insatsen. 
Hur tycker du att du bemöts av personalen på insatsen? 
Har de kunskap om dig och din situation?  
Om inte, vad behöver de veta? 
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Vad tycker du om dem? 
Vad tror du att de tycker om dig? 
Hur ser din kontakt med dem ut? 
Vad har ni gemensamt och vad skiljer er åt?  
Finns det något mer som du vill berätta om i insatsen? 
 
Övrigt 
Finns det något mer du vill berätta om? 
Något du vill tillägga? 
Finns det någon mer fråga som du tycker att vi borde ställa? 
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Bilaga 2 - blankett för rekrytering av intervju-
personer 
 

Denna blankett användes vid information om studien för deltagare på arbetssökarverksamhet, 
för att ge deltagarna möjlighet att anonymt och enkelt meddela eventuell önskan att bli inter-
vjuade. 

 

Kryssa i ditt alternativ: 

Jag vill inte delta                                _____ 

Jag vill kanske delta, kontakta mig    _____ 

Jag vill delta, kontakta mig                _____ 

 

Mitt namn: 

Mitt telefon nr: 

Email: 
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Bilaga 3 – brev till informanter 

 

Hej, 

Vi är två studenter på Socialhögskolan som läser vår sista termin på socionomlinjen. Under 
denna termin skriver vi vår C-uppsats på 10 poäng med syfte att undersöka ungdomars upple-
velser av arbetslöshet, kontakt med och insatser via en försörjningsstödenhet. 

För att ta reda på detta vill vi genomföra enskilda intervjuer med ungdomar i åldern 18-25 år 
som har kontakt med socialtjänsten, enheten för försörjningsstöd. Dessutom vill vi att de vi 
intervjuar har en insats via socialtjänsten som ska leda till arbete eller annan sysselsättning. 
Intervjuerna som kommer att vara i cirka en timme kommer att spelas in på band och vi 
kommer att vara två personer med under intervjun. 

Vi kommer att analysera intervjuerna utifrån teorier som vi läst om under vår utbildning, till-
exempel teorier om självidentitet och maktrelationer. 

Under arbetet med vår uppsats kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se 2007). 

Detta innebär att; 

  
- alla personers namn kommer att anonymiseras och materialet kommer att vara konfi-

dentiellt 
- uppgifterna som samlas in kommer endast att användas i arbetet med vår c-uppsats 

och samtliga bandinspelningar och utskrifter av intervjuerna kommer att förstöras 
- de som deltar har rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder 

samt att välja att inte svara på frågor 
- de som deltar kommer att erbjudas möjlighet att läsa igenom de utskrivna intervjuer 

som de deltagit i samt göra ändringar och tillägg  
- den färdiga rapporten kommer att läsas av andra studenter och personal på socialhög-

skolan samt publiceras på Internet i databasen DIVA (www.diva.org 2007). 

Er medverkan har stor betydelse för vår forskning samt för socialt arbete. Vår förhoppning är 
att arbetet kan leda till ökad förståelse för personer i en liknande situation och tillämpas i ut-
veckling av arbetsmetoder. 

Om ni är intresserad av att medverka vänligen kontakta oss. Med vänliga hälsningar 

Sara Swens                                                                 Malin Henriksson 

073-6005395                                                              070-4065933 

saraswens@yahoo.se                                                  malin_henriksson79@hotmail.com  
 
 

50 

http://www.vr.se/
http://www.diva.org/
mailto:saraswens@yahoo.se
mailto:malin_henriksson@hotmail.com

	Inledning 
	Problemformulering
	Frågeställningar
	Disposition
	Begreppsförklaring

	Metod
	Forskningsdesign
	Vetenskapsfilosofisk position
	Förförståelse
	Intervjumetod
	Urval
	Datainsamling
	Databearbetning
	Analysverktyg
	Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
	Etik 

	Kunskapsläget och bakgrund
	Arbetsmarknadspolitik
	Arbetslöshet och social exkludering
	Insatser

	Teoretiska utgångspunkter
	Självidentitet
	Makt
	Intersektionalitet

	Resultat
	Bakgrund
	Arbetslöshet
	Berättelser om arbetslöshet
	Bemötande kopplat till arbetslöshet
	Självidentitet kopplat till att få ett arbete
	Självidentitet kopplat till arbetssökande

	Kontakt med socialtjänsten
	Berättelser om kontakt med socialtjänsten
	Bemötande kopplat till kontakt med socialtjänsten
	Självidentitet kopplat till kontakt med socialtjänsten

	Arbetsmarknadsinriktade insatser
	Berättelser om arbetsmarknadsinriktade insatser
	Bemötande på arbetsmarknadsinriktade insatser
	Självidentitet kopplat till arbetsmarknadsinriktade insatser

	Sammanfattning

	Analys
	Inledning och teoripresentation
	Arbetslöshet
	Kontakt med socialtjänst
	Arbetsmarknadsinriktade insatser
	Sammanfattning

	Slutdiskussion
	Metoddiskussion
	Förslag på fortsatt forskning

	Referenser
	Bilaga 1 - intervjuguide 
	Bilaga 2 - blankett för rekrytering av intervjupersoner
	Bilaga 3 – brev till informanter



