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ABSTRACT

The aim of the study was to investigate living conditions amongst unemployed youths. The 
aim was also to examine the effects unemployment can have on young people. Consequences 
that have been explored are within the following areas of life: 1) Health 2) Social 
relationships and leisure activity 3) Consumption 4) Smoking, alcohol and drug abuse 5) 
Crime and 6) Life in its entirety. The method used is a quantitative method with 
questionnaires, which were distributed to unemployed youths in two towns in Sweden. To 
find out why some young people are adversely affected by unemployment, while others 
remain virtually unaffected the economy-shame model was used. The starting point for this 
model is that the higher the economic stress is in relation to the humiliating effects, which are 
expressed through a negative attitude from people in the environment, the more negative 
impact unemployment has in people's lives. The results and analysis in this study confirms the
theory. A greater proportion of young people who experience higher levels of economic stress
and shame also have poorer health, smoke more, drink more often and are more likely to have
tried drugs and have a negative outlook on life, as opposed to adolescents who experience 
lower levels of economic stress and shame. The model can not be used to explain variations in
areas of life concerning social relations and leisure activities. The study also looked into how 
young people are affected by being unemployed in a consumer society where the norm is to 
consume. Results and analysis shows that it is young people who experience a greater level of
economical distress and shame who consume the most. The explanation for this might be that 
they are compensating for the loss of status resulting from unemployment.

 Keywords: unemployment, youth, economic stress, shaming effects, economy-shame 
model, consumer society, production community, alcohol misuse, drug abuse, crime
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SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka levnadsförhållanden bland 
arbetslösa ungdomar. Syftet var även att undersöka vilka konsekvenser som arbetslösheten 
kan föra med sig för ungdomarna. Konsekvenser som har undersökts är inom livsområdena 1)
hälsa 2) sociala relationer och fritid 3) konsumtion 4) rökning, alkohol och droger 5) 
kriminalitet och 6) livet i sin helhet. Metoden som använts är en kvantitativ metod med 
enkäter, som har delats ut till arbetslösa ungdomar i två kommuner i Sverige. För att ta reda 
på varför vissa ungdomar påverkas negativt av arbetslösheten, medan andra förblir nästintill 
opåverkade har ekonomi- skammodellen använts. Utgångspunkten för ekonomi- 
skammodellen är att desto högre den ekonomiska påfrestningen är i relation till skamgörande 
effekter, vilka uttrycks genom en negativ attityd från omgivningen, ju mer negativ inverkan 
har arbetslöshet i människors liv. Studiens resultat och analys bekräftar denna teori. En större 
andel av ungdomarna som upplever högre grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande 
effekter har även en sämre hälsa, röker mer, dricker oftare och har provat droger i högre 
utsträckning samt uppskattar livet i sin helhet att vara sämre, jämfört med ungdomar som 
upplever lägre grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter. Oavsett påfrestning 
bedömer ungdomarna generellt sett sina sociala relationer och fritid på likartade sätt, varpå 
modellen ej kan användas för att förklara variationer inom detta livsområde. I föreliggande 
studie undersöktes även hur ungdomarna påverkas av att vara arbetslösa i ett 
konsumtionssamhälle där normen är att konsumera. Resultat och analys visar att det är de 
ungdomar med mest påfrestning som konsumerar i högre grad, vilket förklaras utifrån att de 
kompenserar för den statusförlust som arbetslösheten medfört. 

Nyckelord: arbetslöshet, ungdomar, ekonomisk påfrestning, skamgörande effekter, ekonomi- 
skammodellen, konsumtionssamhälle, produktionssamhälle, missbruk, kriminalitet
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1. INTRODUKTION

1.1 Inledning

Aftonbladet rapporterade den 5 april i år (2013) att arbetslösheten bland ungdomar är hög. 
Vidare framför Aftonbladet (a.a) att arbetslöshetsperioderna blir allt längre vilket gör att allt 
fler ungdomar drabbas av långtidsarbetslöshet. I samband med artikeln har journalisterna 
intervjuat Arbetsförmedlingens prognoschef som berättar att ungdomar får ett negativt 
beteende snabbare än vuxna (Aftonbladet, 2013). Vad är då detta negativa beteende som 
prognoschefen varnar för? I föreliggande studie undersöks just vilka konsekvenser som 
arbetslöshet kan föra med sig för ungdomar som är arbetslösa. 
     I Sverige har staten ett omfattande ansvar för att medborgarna ska känna trygghet. Staten 
har därmed ett ansvar för alla medborgare och särskilt för grupper med olika slags 
problematik och för individer som har någon form av problematik. Det går att dela in Sveriges
socialpolitik i två kärnområden, det ena är ekonomisk försörjning såsom försörjningsstöd. Det
andra området är den sociala tjänsteproduktionen som exempelvis vård och omsorg i vilken 
Arbetsförmedlingen ingår (Mattsson, 2010). Regeringens viktigaste mål är att nå full 
sysselsättning, vilket de försöker nå med hjälp av en stärkt arbetslinje1. Genom en stärkt 
arbetslinje är regeringens förhoppning att fler personer ska kunna och vilja arbeta och färre 
ska stå utanför arbetsmarknaden. En av Regeringens prioriteringar är att människor som 
saknar arbete ska ha en aktiv vardag med sysselsättningar som exempelvis utbildning och 
praktik (Regeringen, 2011).
     Trots denna satsning på arbetslinjen visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik att cirka
427 000 arbetsföra människor arbetslösa2 i Sverige år 2013. Av dessa är cirka 157 000 
ungdomar i åldern 15-24år, vilket innebär att 37 procent av Sveriges arbetslösa människor är 
ungdomar. Det innebär även att 26 procent av ungdomarna i Sverige som hade kunnat arbeta 
nu går arbetslösa (SCB, 2013a). Håkansson (2011) skriver att från början av 2000-talet är 
arbetslösheten bland 25-65åringar relativt konstant, medan ungdomsarbetslösheten har ökat. 
     Frågor gällande vem som ska ta ansvar för arbetslösheten bland ungdomar är en ständigt 
pågående diskussion. Hart (1979) skriver att ungdomar beskylls för sin arbetslöshet, medan 
vuxna i högre grad anses bli arbetslösa på grund av strukturella förändringar. Det här beror på 
att det för vuxna personer handlar om att hitta förklaringar till varför de blivit av med arbetet, 
medan det för ungdomar handlar om att hitta orsaksförklaringar till att de inte får arbete. 
Bauman (2001) skriver att ”arbetslivet är genomsyrat av otrygghet”. Han menar att denna 
otrygghet är av en ny individuell karaktär som splittrar människor istället för att ena dem. Det 
här gör att alla får ta ansvar för sin egen situation. Utifrån denna individualisering 
skuldbeläggs ungdomarna själva för sin arbetslöshet. Att det snarare är samhället som bär 
skulden kan förklaras utifrån Angelins (2009) och Håkanssons (2011) avhandlingar. Båda 
skriver att arbetsmarknadssituationen förändrades drastiskt under 1990-talets finanskris. Det 
här innebär att arbetstillfällena minskades och ungdomar som tillsammans med invandrare är 
de mest konjunkturkänsliga drabbades hårdast med konsekvensen att arbetslösheten i hög 
grad steg. Även Bauman (1998) menar att det inte behövs lika mycket arbetskraft längre som 
det tidigare har gjort. Därmed kommer fler och fler människor att sättas i arbetslöshet utan att 
själva kunna påverka denna situation. Reeskens & Oorschot (2012) skriver att finanskrisen i 
slutet av 2000-talet förde med sig ännu en lågkonjunktur med hög ungdomsarbetslöshet som 

1 Arbetslinje är tankar om att arbetslösa människor i första hand ska ha en sysselsättning, i andra hand få 
bidrag - att det ska löna sig att arbeta, se avsnitt 1.5 Definition av centrala begrepp för fördjupning 
2 För definition av arbetslöshet, se avsnitt 1.5 Definition av centrala begrepp
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följd.

1.2 Problemformulering

Meeuwisse och Swärd (2002) problematiserar begreppet socialt problem och framför att det 
inte är alldeles självklart vad som avses med begreppet. Hemlöshet, missbruk och kriminalitet
ses som självklara sociala problem, men utöver dessa kan det vara svårt att definiera vad det 
sociala problemet egentligen är. Meeuwisse och Swärd (2002) diskuterar om det är enskilda 
grupper som är sociala problem eller om problemen ligger på en strukturell nivå i form av 
ojämlikhet, fattigdom och marginalisering. Författarna skriver att vissa människor blir 
syndabockar när strukturella problem ses på individnivå som problem hos enskilda individer. 
Slutsatsen som Meeuwisse och Swärd (2002) drar är att vad som är ett socialt problem är 
beroende av i vilken kontext det används. Det här gör att innebörden måste undersökas varje 
gång begreppet används. I föreliggande studie anses ungdomsarbetslöshet som strukturell 
problematik vara det primära sociala problemet, framförallt på grund av de konsekvenser som
arbetslöshet för med sig för de ungdomar som drabbas. Studiens undersökningsområde är 
därmed vilka konsekvenser en strukturell problematik som arbetslöshet för med sig för 
ungdomar som ej har arbete. 
     Bauman (1998) skriver att samhället i de västerländska länderna har gått från att vara 
produktionssamhällen till att vara konsumtionssamhällen. I produktionssamhällen är normen 
att arbeta, vilken har ersatts med normen att konsumera i konsumtionssamhället. Att vara 
arbetslös i ett konsumtionssamhälle kan därmed tänkas bli ett problem när individen inte har 
förmågan att konsumera i lika hög grad som andra. Det finns tidigare studier som undersökt 
levnadsförhållanden bland arbetslösa ungdomar samt vilka konsekvenser arbetslösheten för 
med sig på individnivå. Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1997; 1999) har gjort detta utifrån 
en modell som kallas för ekonomi- skam modellen (se fördjupning kap 4.1). De kommer fram
till att ungdomar som har dålig ekonomi och upplever skamgörande effekter är de som löper 
högst risk att drabbas av ohälsa och att arbetslösheten har negativ påverkan på deras sociala 
relationer. Studierna är genomförda 1997 och 1999 vilket gör att de är relativt gammal. 
Mycket har hänt sedan dess, till exempel har det varit ytterligare en finanskris som gjort att 
ungdomsarbetslösheten ännu en gång har ökat (Reeskens & Oorschot, 2012). Utöver att i 
föreliggande studie undersöka om arbetslöshet medför konsekvenser för hälsa och sociala 
relationer undersöks om ekonomi- skam modellen kan förklara andra konsekvenser som kan 
uppstå av ungdomsarbetslöshet såsom kriminalitet, missbruk samt hur ungdomarnas 
konsumtion påverkas. Genomförda studier angående kriminalitet och missbruk som 
konsekvens av arbetslöshet är få i Sverige och visar inget enhetligt resultat (se avsnitt 2.1 
Tidigare forskning – konsekvenser av arbetslöshet). Därmed anser jag det vara av vikt att 
undersöka även dessa faktorer. Min studie länkas in i den socialvetenskapliga 
forskningstraditionen då jag utgår från en beprövad modell och dess medhörande teorier inom
området. Undersökningen kompletterar även tidigare forskning och modellen genom att fylla 
ut kunskapsluckor kring arbetslöshetens konsekvenser inom områdena kriminalitet, missbruk 
och konsumtion. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att göra en kvantitativ studie för att söka 
kunskap om vilka levnadsförhållanden arbetslösa ungdomar har och vilka konsekvenser 
arbetslösheten för med sig för ungdomarna. Utöver detta undersöks hur ungdomarna upplever 
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deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. För att undersöka varför vissa ungdomar 
påverkas negativt i högre grad av sin arbetslöshet, jämfört med andra ungdomar används 
ekonomi-skammodellen samt ungdomarnas bakgrundsförhållanden. Föreliggande studie avser
även till att i viss mån analysera arbetslöshet i relation till konsumtionssamhället ideal och 
normer. 

 Hur ser levnadsförhållandena ut i urvalsgruppen?
 I vilken mån har ungdomarnas bakgrund (kön, klass och etnicitet) betydelse för hur 

deras ekonomiska situation påverkas av arbetslösheten? 
 Vilka konsekvenser leder högre grad av ekonomisk påfrestning till inom följande 

livsområden 1) hälsa 2) sociala relationer och fritid 3) konsumtion 4) rökning, alkohol 
och droger 5) kriminalitet och 6) livet i allmänhet. 

 I vilken mån har ungdomarnas bakgrund (kön, klass och etnicitet) betydelse för i 
vilken mån ungdomarna upplever skamgörande effekter i relation till sin arbetslöshet?

 Vilka konsekvenser leder högre grad av skamgörande effekter till inom ovannämnda 
livsområden?

 Vilka konsekvenser leder högre grad av skamgörande effekter och ekonomisk 
påfrestning till och hur ter sig resultatet i föreliggande studie med resultaten i tidigare 
studier där ekonomi- skammodellen har använts? 

1.4 Avgränsningar

I denna studie har avgränsningar gjorts gällande ungdomarnas ålder då de som deltagit är 
mellan 18 och 25 år. Vidare är undersökningsområdet avgränsat till konsekvenser av 
arbetslöshet och varför vissa ungdomar mår sämre av att vara arbetslösa än vad andra 
ungdomar gör. Det finns många aspekter av ungdomsarbetslöshet som hade varit intressanta 
att undersöka närmre, till exempel orsaksförklaringar till arbetslöshet och hur ungdomar 
påverkas av diskriminering på arbetsmarknaden, men det har inte varit möjligt att belysa alla 
aspekter av arbetslöshet inom ramen för studien varpå konsekvenser av arbetslöshet har valts 
ut. Anledningen till det är att konsekvenser kändes mest relevant utifrån forskningsfältet 
socialt arbete där ungdomar kommer i kontakt med socialarbetare på grund av såväl 
arbetslösheten i sig (till exempel försörjningsstödshandläggare), men även kan komma att 
behöva hjälp utifrån konsekvenser som arbetslösheten för med sig (till exempel kuratorer för 
att prata om psykosomatiska besvär). 

1.5 Definition av centrala begrepp

Här presenteras de begrepp som återkommer i studien samt begrepp som är av vikt att känna 
till för att förstå uppsatsen. Några av begreppen används ej i uppsatsen, men är viktiga att 
förstå för att statistiken gällande arbetslöshet bland ungdomar ska vara begriplig. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar

Ungdomar som varken är arbetslösa eller har en sysselsättning räknas till kategorin ”ej i 
arbetskraften” när statistik redovisas. Det rör sig då om ungdomar som exempelvis deltar i en 
arbetsmarknadspolitisk insats såsom praktikplats eller utbildning. Även latent arbetssökande 
ingår i ’ej i arbetskraften’ och är de ungdomar som velat och kunnat arbeta, men inte sökt 
arbete de senaste fyra veckorna (SCB, 2013b). 
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Arbetsförmedlingen bedriver en rad olika program för människor som saknar arbete. 
Jobbgaranti för ungdomar är ett program som är särskilt inriktat för ungdomar i åldern 16-
24år. Ungdomar som varit arbetslösa mer än 3 månader i sträck kan genom jobbgaranti för 
ungdomar få hjälp med att exempelvis söka arbete, studievägledning samt få praktikplats eller
yrkesförberedandeutbildning som förbättrar möjligheterna till arbete. Ersättningen som 
erhålles kallas aktivitetsstöd eller utvecklingsstöd och fås från Försäkringskassan 
(Arbetsförmedlingen, 2012; Arbetsförmedlingen, 2013). Ungdomar som deltar i sådana här 
åtgärder tillhör kategorin ”ej i arbetskraften”. Det här innebär att när statistik för arbetslöshet 
bland ungdomar redovisas är dessa ej inkluderade i SCB:s siffror. Det finns även andra 
arbetsmarknadspolitiska program i vilka deltagarna får lönebidrag eller anställningsstöd, men 
människor inom dessa åtgärder räknas som sysselsatta då de lönearbetar (SCB, 2013b). 
     Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) poängterar att arbetslinjen har medfört att det 
ofta krävs en motprestation i form av aktivering eller ökat arbetssökande för att en person ska 
erhålla försörjningsstöd. Arbetslinjen grundar sig i två föreställningar om arbetslöshet. Den 
ena föreställningen är att människor far illa av att vara utan arbete. Den andra föreställningen 
utgår från samhällets ekonomi och att arbetslösa alltid kan göra någonting för att bidra, 
antingen nu eller i framtiden. Utbildning eller praktik kan exempelvis leda till jobb i ett 
långsiktigt perspektiv. Att samhällets ekonomi påverkar de arbetsmarknadspolitiska 
programmen blev tydligt i samband med krisen under 1990-talet. Innan krisen tilläts 
programmen att kosta en högre summa pengar och programmen hade få deltagare. Därefter 
mångdubblades antalet personer inom programmen, men inte kostnaderna för dem.  

Ungdomsarbetslöshet

De människor som befinner sig i arbetskraften, men som saknar sysselsättning klassificeras 
som arbetslösa om de sökt arbete under de senaste fyra veckorna. Den officiella åldern för 
ungdomsarbetslöshet är ungdomar i åldern 15-24år. Sedan år 2005 inkluderas 
heltidsstuderande människor som söker arbete i kategorin arbetslösa. Den här förändringen är 
gjord för att Sveriges arbetslöshetsstatistik ska kunna jämföras internationellt (SCB, 2013b). I 
denna studie syftar arbetslösa ungdomar hädanefter till ungdomar i åldern 18-25 år som går 
utan sysselsättning eller deltar i arbetsmarknadsutbildningar eller arbetspraktik. Denna 
förenkling är gjord då det är bland dessa ungdomar som urvalet gjorts, det vill säga bland 
ungdomar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och/eller som uppbär försörjningsstöd. 
Heltidsstuderande ungdomar är ej inkluderade i föreliggande studie. Arbetsförmedlingen 
(2013) redovisar viss arbetslöshetsstatistik enligt samma kriterier då deras redovisning 
innefattar öppet arbetslösa (de som aktivt söker arbete) samt de som deltar i 
arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.  
    

1.6 Disposition

Nästkommande avsnitt att presenteras är bakgrund, i vilket en historisk beskrivning av 
samhällets utveckling och ungdomsarbetslöshet redogörs för. Även olika orsaksförklaringar 
till arbetslöshet presenteras. Avsnittet följs åt av en genomgång av tidigare forskning på 
området. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter vilka är ekonomi- skam modellen 
med dess tillhörande teorier vilka är ekonomi och skam. Även genus- och klassperspektiven 
redogörs för under teoretiska utgångspunkter. Sedan kommer metod och reflektioner över de 
metodmässiga överväganden som gjorts. Efter metodavsnittet redogörs för studiens resultat 
tillsammans med en analys. Slutligen kommer diskussion och förslag på vidare forskning. 
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2. BAKGRUND

I detta avsnitt presenteras en historisk överblick för hur samhället i väst har utvecklats från att 
vara ett produktionssamhälle till att bli ett konsumtionssamhälle samt vad det här innebär för 
människorna som lever i dessa samhällen. Därefter presenteras en kort historisk överblick 
över hur ungdomsarbetslösheten har utvecklats sen början av 60-talet i Sverige. Dessa 
presentationer är i huvudsak teoretiskt styrda även om det förkommer en del empiriska 
illustrationer. Slutligen presenteras olika orsaker som leder till arbetslöshet utifrån såväl 
människors egna resurser som strukturella orsaksförklaringar. 

2.1 Produktionssamhället och konsumtionssamhället

I föreliggande avsnitt presenteras hur samhället har gått från att producera till att konsumera 
och vad de innebär för medborgarna. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att alla samhällen 
inte genomgått denna samhällsförändring utan det är främst västvärlden som har förändrats 
enligt följande. Därmed redovisas produktionssamhället främst utifrån att det har varit (det 
vill säga i preteritum) och konsumtionssamhället att det är (det vill säga i presens). 

Från produktionssamhälle till dagens konsumtionssamhälle

Bauman (1998; 2008) skriver att samhällen i de västerländska länderna har gått från 
produktion till konsumtion. Produktionssamhället definieras av Bauman (2008) som ett 
samhälle som fokuserade på långsiktigt tänkande och hållbarhet. Produktionssamhället 
framställs som tryggt och säkert. Det som fick produktionssamhället att gå runt var arbete då 
människor ska producera och skapa. Bauman (2001) skriver att arbete i produktionssamhället 
betraktades som det huvudsakliga och eventuellt enda medlet för att uppnå en bra 
livssituation. Bauman (1998; 2008) skriver att normen för individer i produktionssamhällen 
var att arbeta och normen som samhället försökte uppnå var full sysselsättning. Att inte 
arbeta, det vill säga att vara arbetslös, blev därmed ett brott mot denna norm. Att nå full 
sysselsättning ansågs vara lösningen på alla problem i samhället och vägen ut från sociala 
missförhållanden. 
     I produktionssamhället var det erkänt att alla människor inte har förmågan att arbeta. 
Människor som inte kunde arbeta i produktionssamhället fick vård och behandling i hopp om 
att kunna återgå till arbete. Detta innebar att det behövdes en välfärdsstat som kunde 
säkerställa tryggheten för samhällsmedborgare genom att hjälpa och stötta de människor som 
befann sig utanför arbetslivet. Bauman (2001) lyfter i sammanhanget fram att de människor 
som stod utan arbete i produktionssamhället betraktades som morgondagens arbetskraft, en 
reservarmé som skulle vara beredda och i skick att rycka in när de behövdes. 
     Det kan nu framstå som att arbetslösa människor alltid hade det bra i 
produktionssamhället, vilket inte är fallet. De fattiga tjänade nämligen som avskräckande 
exempel, för att arbetarna skulle stå ut med sin situation. Så länge de fattiga hade det 
miserabelt kunde arbetarna tvingas arbeta med väldigt låga inkomster. I produktionssamhället 
klassificerades ej arbetarna som fattiga, utan det var de arbetslösa människorna som ansågs 
vara fattiga (Bauman, 1998). Arbetsetik är en allmän uppfattning hos medborgarna som 
innebär att det värdesätts att arbeta och att människor ska arbeta för att kunna betala för sitt 
uppehälle. När det gick upp för människor att även arbetare kunde vara fattiga började 
arbetsetiken att urvattnas. Det här ledde till att arbetets ställning som det som skänker 
människor aktning och status minskades. Ur denna förändring växte sig 
konsumtionssamhället allt starkare (Bauman, 1998). 
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Bauman (2008) skriver att stabilitet inte lönar sig i konsumtionssamhällen som det en gång 
gjort i produktionssamhället. Skulle människor känna sig nöjda med vad de äger och har 
kommer samhället att stanna upp då människor slutar konsumera. Konsumtionssamhället 
framställs därmed av Bauman (2008) som ett otryggt samhälle i ständig rörelse. Att 
konsumera spelar en central roll i människors liv i dagens samhälle. Människor känner att de 
behöver, längtar efter och begär nya varor. Bauman (1998) poängterar att människor även 
konsumerade i produktionssamhällen, men inte i lika hög grad. Människors roll i 
produktionssamhället var att arbeta, i dag har denna roll ersatts av rollen som konsument.
     Bauman (2008) menar att de varor som producerades i produktionssamhället är till skillnad
från konsumtionsvaror tänkta att hålla under en lång tid. I konsumtionssamhället ska 
människor ständigt införskaffa sig det nyaste och mest moderna. Det handlar därmed om att 
använda varorna på direkten och sedan ersätta dem med nya. I konsumtionssamhället finns 
statusen i att vara först med det senaste. 

2.2 Ungdomsarbetslöshet i en historisk överblick

Håkansson (2011) redogör för hur ungdomsarbetslösheten har utvecklats i ett historiskt 
perspektiv. I redogörelsen skriver han om ungdomsarbetslöshetens utveckling mellan åren 
1963 och 2010. Han redovisar följande tabell

       Tabell 2.1 Arbetslöshetens utveckling i procent för olika ålderskategorier mellan åren 1963-2009 

        
Källa: Håkansson (2011, s. 5)

Tabell 2.1 ovan visar hur ungdomsarbetslösheten i Sverige har utvecklats i relation till 
arbetslösheten för äldre personer. Som framgår av tabellen har ungdomsarbetslösheten under 
denna period ständigt varit högre än arbetslösheten för de äldre personerna. Ungdomar är 
tillsammans med invandrare de mest konjunkturkänsliga, vilket gör att 
ungdomsarbetslösheten drastiskt ökade i början av 90-talet på grund av lågkonjunktur. Under 
2000-talet är ungdomsarbetslösheten den som främst ökar, medan arbetslösheten för de äldre 
är ganska stabil. Från och med år 2005 inkluderas även heltidsstudenter som söker arbete i 
gruppen arbetslösa, vilket gör att det framförallt är ungdomsarbetslösheten som ökar då det 
främst är i denna ålderskategori som studenter befinner sig inom. 
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2.3 Orsaksförklaringar till ungdomsarbetslöshet

Beaktas orsaksförklaringar till den uppkomna arbetslöshet och mer specifikt 
ungdomsarbetslösheten framkommer strukturella orsaksförklaringar i form av exempelvis 
konjunkturnedgångar. Även individuella orsaksförklaringar där arbetslösheten förklaras som 
en konsekvens av individens brist på resurser framkommer i tidigare studier. 

Strukturella orsaksförklaringar

Flera studier framför att ungdomar löper hög risk att bli arbetslösa vid lågkonjunktur (se till 
exempel Angelin, 2009; Swärd 2000; Reeskens och Oorschot, 2012; Håkansson, 2011). 
Håkansson (2011) skriver att det finns strukturella ojämlikheter som gör att ungdomar är de 
som drabbas hårdast vid lågkonjunktur. Angelin (2009) utgår i sin avhandling från 90-
talskrisen och ungdomar som skulle ha etablerats på arbetsmarknaden under denna 
ekonomiska krisperiod, men som inte erhöll ett arbete. I sin avhandling har Angelin (2009) 
genomfört 74 stycken intervjuer och i samband med detta samlat in 74 stycken enkäter från 
individer som inte etablerades på arbetsmarknaden under 90-talskrisen och än idag saknar 
etablering. Majoriteten av Angelins (2009) respondenter anser att krisen under 90-talet gjorde 
att det var svårt alternativt omöjligt att få ett arbete under denna tid. Närmare 30 procent av 
respondenterna ansåg dock att 90-talskrisen inte påverkat dem nämnvärt. Då respondenterna 
resonerade om orsaksförklaringarna till den nuvarande arbetslösheten var det få som såg 
denna som en konsekvens av etableringsproblemen under 1990-talet. Lågkonjunkturen under 
90-talskrisen uppfattas därmed generellt sett av intervjupersonerna som en anledning till 
arbetslöshet, men inte som en orsaksförklaring till långvarig marginalisering. 
     Reeskens och Oorschot (2012) skriver att finanskrisen 2008 förde med sig en 
världsomfattande ökning av ungdomsarbetslöshet. Det är därmed inte bara 90-talskrisen som 
förde med sig en ökning, utan även andra lågkonjunkturer. Även Angelin (2009) skriver att 
vid tiden för att hennes avhandlings slutfas så är Sverige inne i ännu en lågkonjunktur och 
hennes avhandling kan därmed visa vad den nuvarande ungdomsarbetslösheten kan leda till 
för konsekvenser. 
     Att ungdomar drabbas hårt med hög ungdomsarbetslöshet som följd vid lågkonjunkturer 
kan förklaras av flertalet anledningar. Swärd (2000) förklarar detta som ett resultat av att 
ungdomar och invandrare är de som har minst arbetslivserfarenhet och därmed är extra 
sårbara vid konjunkturnedgångar. Vidare innebär konjunkturnedgångar att många företag har 
anställningsstopp, vilket försvårar en etablering på arbetsmarknaden. 
     En fjärdedel av intervjupersonerna i Angelins (2009) studie angav brist på arbetstillfällen 
som den främsta förklaringen till arbetslöshet. Swärd (2000) redovisar andra förklaringar till 
att det är så många ungdomar som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd. Regler kring 
uppsägning påverkar då det vanligtvis är sist in - först ut. Håkansson (2011) skriver att det kan
tänkas förekomma en etnisk diskriminering på arbetsmarknaden då ungdomar med en annan 
etnisk bakgrund än svensk har svårare att få ett arbete än etniskt svenska ungdomar. Det här 
framkommer även i statens offentliga utredningar (SOU, 2005:56) där författarna tar upp att 
ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk har svårare att etableras på arbetsmarknaden.
Detta kan bara till viss del förklaras utifrån kunskaper i svenska och förklaras istället utifrån 
etnisk diskriminering.
     Swärd (2000) skriver att oavsett om det är lågkonjunktur eller ej är arbetslösheten bland 
unga högre än bland äldre. Han diskuterar att ungdomar i mindre utsträckning efterfrågas på 
arbetsmarknaden på grund av mindre arbetslivserfarenhet, mindre kunskap om yrket samt 
föreställningar hos arbetsgivare såsom att yngre har sämre arbetsmoral än äldre. 
     En annan strukturell anledning till att människor blir arbetslösa kan tänkas vara 
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bostadsområdet som de växer upp i. Brännström (2012) har i sin studie undersökt om 
bostadsområdet som människor växer upp i påverkar dem i ett långsiktigt perspektiv. Han har 
delat upp bostadsområden på en skala 1-5 där 1 är områden med främst etniska svenskar och 
har mer resurser att tillgå och 5 är områden med hög andel resurssvaga grupper och etniska 
minoriteter, vad Sernhede (2011) benämner områden drabbade av multidimensionell 
fattigdom. Brännström (2012) kommer fram till att arbetslösheten var högre bland dem som 
växt upp i ett område med större andel resurssvaga grupper och minoritetsgrupper, jämfört 
med dem som är uppväxta i områden där de allra flesta är etniska svenskar och har mer 
resurser att tillgå. Det visar sig även att människor från områden kännetecknade av 
multidimensionell fattigdom hade längre arbetslöshetsperioder, vilket kan förklaras som ett 
resultat av att den territoriella stigmatisering som påverkar individerna som bor i området. 
Kontrollerat mot olika bakgrundsvariabler såsom kön kvarstår dock inte lika tydliga samband.

Faktorer som härrör från individernas resurser 

Swärd (2000) skriver att ungdomar och även andra personer som lever på bidrag har svårt att 
se de strukturella förhållandena som i hög grad orsakat deras situation. Det här stämmer 
överens med resultatet i Angelins (2009) studie. Majoriteten av de arbetslösa unga vuxna som 
deltagit i studien ser inte de strukturella orsakerna till sin långvariga arbetslöshet, utan 
intervjupersonerna redogör i högre grad för individuella förklaringar. Swärd (2000) skriver att
det som ofta framkommer i intervjuer är orsaksförklaringar på individnivå. Angelin (2009) 
skriver att några av intervjupersonerna säger att de gjorde fel val som unga och att dessa val 
inte har gått att rätta till. Exempelvis att de var lata, hade missbruksproblematik eller saknade 
motivation. Swärd (2000) menar att orsaksförklaringar på individnivå framkommer för att 
ungdomarna på så sätt känner att de har inflytande över sin situation och inte är offer för 
strukturella omständigheter som de inte kan påverka. En del ungdomar har internaliserat 
andras syn på arbetslösa ungdomar, det vill säga att de exempelvis ser sig själva som lata då 
andra har den synen på dem.
     Angelin (2007) har i en annan studie kommit fram till att de ungdomar som generellt sett 
drabbades av långvariga konsekvenser av 90-talskrisen är de som hade sämre utgångsposition 
redan innan, det vill säga dem med lägre utbildning och mindre sociala och ekonomiska 
resurser. Angelin (2007) skriver att låg utbildning är ett hinder för många ungdomar att 
komma in på arbetsmarknaden. Även Schmelzer (2011) och Hammer (2006) menar att 
utbildning är viktig för att komma in på arbetsmarknaden. Hammer (2006) skriver till 
exempel att kraven på utbildning ökar, vilket problematiseras situationen för de ungdomar 
som saknar högre utbildning. Schmelzer (2006) skriver att ungdomar med högre utbildning 
inte bara har högre chans att få arbete, de startar ofta sina arbeten vid bättre positioner än de 
som har lägre utbildning. Många av ungdomarna i Angelins (2007, 2009) studier saknar 
körkort. Problematiken består i att de behöver ett arbete för att kunna bekosta körkort, men 
behöver körkort för att få ett arbete.
     Håkansson (2011) har i sin avhandling som utgångspunkt att kontakter och nätverk har 
betydelse för ungdomsarbetslösheten. Ungdomar har färre vuxna kontakter som kan leda in på
arbetsmarknaden än vuxna, vilket gör att de löper en högre risk för arbetslöshet. Håkansson 
(2011) menar därmed att socialt kapital är betydelsefullt när ungdomar söker arbete. Vidare 
skriver han att ungdomar med utländsk bakgrund kan tänkas ha mindre socialt kapital, det vill
säga mindre kontakter på arbetsmarknaden som kan hjälpa dem få arbete. Att ungdomar med 
utländsk bakgrund har svårare att få arbete kan därmed bland annat tänkas bero på denna 
avsaknad av sociala resurser. 
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3. TIDIGARE FORSKNING

Under denna rubrik kommer tidigare forskning angående arbetslöshet bland ungdomar att 
redovisas. De teman som tas upp är konsekvenser av arbetslöshet på individnivå och 
processen från att vara en arbetslös ungdom till att bli vuxen samt konsekvenser av 
arbetsmarknadspolitiska program. I likhet med Angelins (2009) resonemang utgår 
föreliggande studie från en nationell kontext då arbetslöshet och i vilken grad människor 
påverkas av arbetslöshet är beroende av den samhälleliga kontexten. I viss mån beaktas 
internationell forskning då den nationella forskningen inte är tillräckligt omfattande eller 
djupgående på samma sätt som delar av den internationella forskningen. Fokus för 
redogörelsen av tidigare forskning är att beskriva och förklara vilka konsekvenser en 
strukturell problematik för med sig för ungdomar som inte får något arbete och som via denna
utestängning från arbetsmarknaden begränsas i sitt vuxenblivande och etablerande i samhället.
I bilaga 1 finns det tre stycken tabeller (en för varje tema) som ger en överskådlighet över de 
studier som tagits med i föreliggande studie och underlättar en jämförelse för den som vill 
jämföra studierna. 

3. 1 Konsekvenser av ungdomsarbetslöshet

Flera studier vittnar om olika konsekvenser som arbetslöshet för med sig för ungdomar som är
arbetslösa. Konsekvenser som redogörs för i denna uppsats är ekonomiska och avseende 
konsumtionsmöjligheter, emotionella, hälsomässiga, påverkan på sociala relationer och fritid 
samt kriminalitet och påverkan på rökning, alkohol- och drogkonsumtion (se även bilaga 1- 
tabell 1). 

Ekonomiska konsekvenser

Att arbetslöshet för med sig negativa konsekvenser gällande ekonomin är ingenting nytt. 
Studier (t.ex. Angelin, 2009; Angelin, 2007; Majamaa, 2011; Stojanovic, 1998) har visat att 
arbetslöshet påverkar ekonomin i en negativ riktning. Till exempel upplevde ungdomarna i 
Stojanovics (1998) studie att det värsta med arbetslöshet är den ekonomiska påfrestningen 
som medföljer. Ingen av ungdomarna angav att de inte har ekonomiska svårigheter. Nästan 
alla ungdomar som deltar i intervjustudien genomförd av Angelin (2007) var mycket 
bekymrade över sin ekonomi. Majoriteten levde i en ekonomisk kris och påverkades negativt 
av detta. I studien av Angelin (2009) framkommer att de unga vuxna menar att de överlever 
på sitt försörjningsstöd, men kan inte leva. Angelin menar att fattigdomen för med sig mindre 
frihet for individerna, men även ett utanförskap i relation till konsumtionssamhället. 
Resultatet i studien av Rantakeisu m.fl. (1999) visar att desto längre ungdomar är arbetslösa ju
sämre blir ekonomin. 
     Det finns olika strategier för att hantera en ekonomiskt påfrestande situation. I en 
kvantitativ studie genomförd av Starrin och Jönsson (1998) framkommer att det är vanligast 
bland arbetslösa ungdomar (under 29år) att låna pengar av andra och inte kunna betala 
räkningar i tid. Rantakeisu m.fl. (1999) har i en kvantitativ studie kommit fram till att män 
och kvinnor i ungefär lika hög grad har tagit från sina sparpengar, tagit lån, ansökt om 
försörjningsstöd och pantsatt ägodelar för att försörja sig under sin arbetslöshet. En högre 
andel män än kvinnor har sålt ägodelar. Några av ungdomarna i Stojanovic (1998) studie 
uppgav att de inte hade klarat sig ekonomiskt sett varje månad utan hjälp från familj och släkt.
Att ungdomar lånar pengar från sina föräldrar när de har knappa ekonomiska resurser 
framkommer även i studier genomförda i andra länder än Sverige. Majamaa (2011) har i en 
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studie kommit fram till att många ungdomar i Finland som lever på knappa resurser (bidrag 
eller studielån) får ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Det är främst ungdomar som är under 
25år som erhåller stöd från sina föräldrar. 
     Resultatet i en studie genomförd av Milton och Bergström (1998) visar att chansen att få 
ett arbete minskar ju längre personen erhåller försörjningsstöd. Efter ett års bidragsberoende 
är chansen väldigt liten. Som störst är chansen det andra kvartalet av socialbidragstagande.
     Furlong och Cartmel (2003) har i sin studie kommit fram till att i länder där 
bidragsnivåerna är högre är det lägre risk för att ungdomarna kommer att marginaliseras och 
socialt exkluderas från samhället. Detsamma gäller för om ungdomarna får ekonomiskt stöd 
från föräldrarna. Högre inkomst leder därmed till mindre risk för marginalisering och social 
exkludering. Även Rantakeisu, Forsberg och Starrin (2002a) skriver att risken för ungdomar 
att socialt exkluderas är lägre i länder där de kan söka bidrag som genererar en adekvat 
inkomst. 
     I Brännströms (2012) studie framkommer att människor som är uppväxta i områden med 
fler resurssvaga grupper var överrepresenterade gällande försörjningsstödstagande och har 
även i snitt mottagit försörjningsstöd under en längre period jämfört med människor från 
andra områden. När detta kontrolleras mot bakgrundsvariabler är inte sambanden lika tydliga 
längre. 

Emotionella konsekvenser

Att vara arbetslös, leva på socialbidrag och inte klara sin ekonomi själv varje månad 
upplevdes av intervjupersonerna i Angelins (2009) och Stojanovics (1998) studie som 
skamligt. För de intervjuade svenska ungdomarna i Stojanovics (1998) studie var socialbidrag
en sista utväg när det inte fanns något annat sätt att klara sig ekonomiskt. Swärd (2000) 
diskuterar om en högre andel socialbidragstagare och arbetslösa ungdomar är förknippat med 
mindre känslor av skam och en normalisering. Han redovisar för en allmän attitydförändring 
bland ungdomar som har diskuterats i massmedia. Ungdomar, enligt Swärds tolkning av 
denna diskussion, ser socialbidrag som en rättighet och upplever det inte lika skamligt att söka
som den äldre generationen gör. Yngre personer tros i dagens samhälle vända sig till 
försörjningsstöd istället för att be föräldrarna om hjälp. Swärd (2000) poängterar dock att det 
finns lite stöd i forskning för dessa resonemang utan det är just massmedias diskussion. 
     Av de skamgörande effekter som Starrin och Jönsson (1998) har studerat visar det sig att 
det är vanligare bland ungdomar att de upplevt att någon annan är irriterad på dem och anser 
att de är lata jämfört med bland äldre personer. Att arbetslösa ungdomar ses som lata 
framkommer även i andra studier. I studier genomförda av Rantakeisu m.fl. (1997; 1999) är 
den vanligast förekommande skamgörandeeffekten att ungdomarna fått höra att de är lata på 
grund av att de inte arbetar. Det var något vanligare bland män än bland kvinnor. Något annat 
som var vanligt förekommande var att ungdomarna upplevt att andra personer varit irriterade 
på dem på grund av deras arbetslöshet. Även detta var något mer förekommande bland män. 
Negativa attityder mot arbetslösa ungdomar framkommer även i studien genomförd av 
Stojanovic (1998). De svenska ungdomarna i hennes studie vittnade om negativa attityder från
personer i omgivningen.  Ungdomarna har till exempel upplevt att personal på 
Arbetsförmedlingen ifrågasatt om ungdomarna verkligen gör vad de kan för att få ett arbete. 
Skulden för arbetslösheten läggs därmed på ungdomarna själva. Att synen på arbetslösa 
ungdomar överlag är negativ kan även ses i äldre publikationer. Redan 1979 skrev Hart 
(1979) att ungdomar beskylls för sin arbetslöshet, medan vuxna i högre grad anses bli 
arbetslösa på grund av strukturella förändringar. Det här beror på att det för vuxna handlar om
att hitta förklaringar till varför de blivit av med arbetet, medan det för ungdomar handlar om 
att hitta anledningar till att de inte får arbete. 
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I studierna genomföra av Rantakeisu m.fl. (1997; 1999) visar resultaten att skamgörande 
effekter ökar med arbetslöshetens längd. Negativa attityder från andra framkommer även i 
Angelin (2009) studie. Den upplevda skammen som framkommer i intervjupersonernas 
utsagor har uppstått i social interaktion med andra människor som har varit nedsättande. 
Intervjupersonerna uttrycker att det ansetts vara ett misslyckande att vara en av dem som inte 
fått ett arbete och att det är skamfullt att vara den personen inför andra. Det har även upplevts 
som jobbigt när andra har ifrågasatt deras moral, det vill säga att andra personer inte tror att 
de anstränger sig för att få ett arbete. För att undvika andras nedsättande attityder har vissa av 
intervjupersonerna ljugit eller medvetet undanhållit att de är arbetslösa och 
socialbidragstagande. 
     Vidare har Angelin (2009) kommit fram till att konsekvenser av upplevelser av skam för 
intervjupersonerna har varit att vissa har internaliserat andras bild och ser sig själva som till 
exempel lata och icke ansvarstagande, medan för andra har familjens och nära vänners stöd 
hjälpt dem att upprätthålla en positiv självbild.
     Angelin (2009) kom i sin studie fram till att andra emotionella konsekvenser av långvarig 
arbetslöshet för intervjupersonerna var känslor av hopplöshet och förtvivlan. Det här sin tur 
utgör ett hinder för intervjupersonerna att komma ut på arbetsmarknaden, då de känner att det 
är hopplöst att få ett arbete. Den ekonomiska påfrestningen leder enligt Angelin (2009) till ett 
orosmoment för de unga vuxna som deltog i hennes studie då de ständigt varit oroade över om
pengarna ska räcka till slutet av månaden. Att leva under pressade ekonomiska förhållanden 
innebar att de ständigt var oroliga över att pengarna inte ska räcka till mat och hyra. Det här 
var en process som tar mycket energi för respondenterna och leder till utmattning. Det 
upplevdes även som oroande att vara osäker på när pengarna kommer. Räkningar såsom hyra 
måste betalas i tid, oavsett om de erhållit sitt försörjningsstöd för månaden eller inte. Det här 
beskrivs som ett orosmoment över att dra på sig skulder och betalningsanmärkningar. 
     Jönsson och Starrin (2000) utgår ifrån ekonomi- skam modellen i sin analys och diskussion
kring varför vissa arbetslösa personer är oberörda av sin arbetslöshet medan andra är plågade. 
Resultatet visar att ungdomar i lika hög grad som andra är opåverkade av sin arbetslöshet, 
men att de inte är lika påverkade som populationen i sin helhet. 

Konsekvenser för hälsan

I Stojanovics (1998) studie framkommer ohälsa främst som en konsekvens av en påfrestande 
ekonomisk situation. Till exempel åt många av ungdomarna sämre mat för de inte har råd med
näringsrik mat. Även Rantakeisu m.fl. (1999) menar att det finns ett samband mellan 
påfrestande ekonomi och hälsa. Resultatet i deras studie visar att ju sämre ekonomi de 
arbetslösa ungdomarna har desto sämre var deras hälsa, jämfört med arbetslösa ungdomar 
vars ekonomi inte är lika dålig. Till exempel ökar psykosomatiska symptom såsom 
huvudvärk, magont och sömnsvårigheter ju sämre ekonomin är. 
     Även skamgörande effekter påverkar ungdomarnas hälsa. Resultatet i studien genomförd 
av Rantakeisu m.fl. (1997) visar att ju högre grad av skamgörande effekter som ungdomarna 
har upplevt desto sämre var deras hälsa. Allvarlig ohälsa var främst förekommande bland 
kvinnor som upplevt hög grad av skamgörande effekter. Enligt Rantakeisu m.fl. (1999) 
innebär en kombination av påfrestande ekonomi och mer skamgörande effekter en försämring
av hälsan. De som upplever mindre skam och har bättre ekonomi har bättre hälsa än vice 
versa. Till exempel upplevde de med mer skam och sämre ekonomi mer ångest, depressioner 
och rastlöshet. Även Starrin och Jönsson (1998) har undersökt konsekvenser av 
kombinationen av ekonomi och skam. Tesen i Starrins och Jönssons (1998) studie är att högre
grad av skamgörande effekter och sämre ekonomi leder till en högre grad av ohälsa. De 
kommer fram till att detta stämmer utifrån deras studie. Av resultatet går det att utläsa att det 
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är mindre vanligt bland ungdomar att drabbas av allvarlig ohälsa, jämfört med de andra 
ålderskategorierna. Däremot är de ungefär lika nedstämda som urvalsgruppen i stort. Det kan 
tänkas att ungdomar inte drabbas lika hårt av arbetslösheten då de inte upplevt skamgörande 
effekter i lika hög grad som andra i studien. Däremot är det vanligt att de ses som lata och har 
ekonomiska svårigheter, vilket ändå gör att de blir påverkade av arbetslösheten. 
     Långvarig arbetslöshet innebär även det sämre hälsa då exempelvis 60 procent av Angelins
(2009) respondenter besvarat att de anser att deras allmänna hälsotillstånd är dåligt eller 
någorlunda. Angelin skriver att motsvarande siffra för normalpopulationen är 13 procent. Det 
stämmer överens med SCB (u.å) som uppger att cirka 90 procent av alla ungdomar i åldern 
16-24 år anser att de har ett gott hälsotillstånd. I en jämförelse mellan Angelins (2009) 
respondenterna och normalpopulationen har Angelin (2009) kommit fram till att hennes 
intervjupersoner har huvudvärk, magont och känner stress i högre grad än 
normalpopulationen. Skillnaderna kan dock ses i en relativt begränsad omfattning. En större 
skillnad föreligger däremot mellan Angelins (2009) respondenter och normalpopulationen när
det gäller sömn då mer än hälften av respondenterna har haft svårt att somna varje dag eller 
flera gånger under veckan. Bland normalpopulationen är motsvarande andel 14 procent. Det 
var även en högre andel av respondenterna som kände sig trötta under dagarna, 66 procent. 
Av respondenterna är det hela 82 procent som är oroliga för sin hälsa.

Konsekvenser för sociala relationer och fritid

Ungdomsarbetslöshet för med sig konsekvenser för ungdomarnas sociala liv (Angelin 2009; 
Stojanovic, 1998; Rantakeisu m.fl., 1997; Rantakeisu m.fl., 1999). En del av 
intervjupersonerna i Angelin (2009) studie upplever att de blir isolerade i och med sin 
arbetslöshet. En anledning till detta är att de inte har råd att genomföra aktiviteter såsom att ta 
en fika med kompisar eller betala bussbiljetten för att ta sig någonstans. Det är dock en 
majoritet, 82 procent, som i enkäten uppgett att de har en nära vän som de kan prata med allt 
om. Det är även en majoritet, 75 procent, som angett att de är nöjda med sina 
vänskapsrelationer. SCB (u.å) anger att cirka 95 procent av alla ungdomar i åldern 16-24år 
har en nära vän som de kan prata om vad som helst med. Vidare skriver SCB (u.å) att cirka 90
procent av alla ungdomar umgås med vänner varje vecka. Rantakeisu m.fl. (1999) skriver att 
ungdomar med sämre ekonomi har mindre kontakt med vänner. Det är dock inte bara den 
ekonomiska aspekten som påverkar. Bland de ungdomar som ingår i Rantakeisu m.fl. (1997) 
studie visar resultatet att arbetslösa ungdomar som upplever högre grad av skamgörande 
effekter har mindre fritidsaktiviteter och mindre kontakt med sina vänner. 
     Utifrån vad ungdomarna berättat i intervjuer har Stojanovic (1998) kommit fram till att 
arbetslösheten påverkar mäns och kvinnors sociala liv olika. Kvinnor upprätthåller i högre 
grad kontakten med kompisar än vad män gör som blir isolerade i högre grad. En tidigare 
studie genomförd av Rantakeisu m.fl. (1999) visar att högre grad av skamgörande effekter och
mer ekonomisk påfrestning kan leda till att människor isolerar sig från omvärlden då de ägnar 
sig åt mindre fritidsaktiviteter och i lägre grad umgås med vänner.
     Resultatet i Angelins (2009) studie visar att lite fler än hälften av respondenterna är nöjda 
med sin fritid och cirka 33 procent är missnöjda med den. Rantakeisu m.fl. (1999) har kommit
fram till att ungdomar med sämre ekonomi ägnar sig åt mindre fritidsaktiviteter, jämfört med 
de ungdomar vars ekonomi inte påverkas nämnvärt av arbetslöshet. SCB (u.å) skriver att cirka
66 procent av kvinnorna och 69 procent av männen i åldern 16-24 år motionerar minst två 
gånger i veckan. Enligt SCB (u.å) anger 85 procent av ungdomar i åldern 16-24 år att de 
använder dator varje dag. Cirka 27 procent anger att de läser böcker varje vecka. 
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Ungdomsarbetslöshet, rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning

Resultatet i tidigare studier angående arbetslöshet och missbruk visar inte på någon entydig 
tendens angående om missbruk är en konsekvens av arbetslöshet. Däremot är det en högre 
andel arbetslösa ungdomar som röker. SCB (u.å) skriver att cirka 10 procent av männen och 
15 procent av kvinnorna i åldern 16-24 röker dagligen i Sverige. I Angelins (2009) studie 
uppgav cirka 70 procent av intervjupersonerna att de röker och en klar majoritet av dessa 
anger att de röker dagligen. Resultatet i Hammarströms och Janlerts (2002) studie visar att det
finns samband för män avseende arbetslöshet och missbruk, men ingen signifikant 
konsekvens kunde uppmätas för kvinnor. I intervjuerna som de genomfört framkommer att 
arbetslöshet leder till ökad alkoholkonsumtion på grund av stress, psykiska påfrestningar, ett 
sätt att fly samt mer tid till att dricka under. Gällande drogmissbruk visar resultatet att längre 
arbetslöshetsperiod ökar risken för haschmissbruk. 
     Hammarström, Janlert och Winefield (2002) har i sin studie undersökt om 
arbetslöshetsnivån påverkar ungdomars användning av alkohol och droger samt rökning av 
cigaretter. De har genomfört en enkätstudie bland ungdomar i Sverige och en i Australien. 
Australien hade vid studiens genomförande högre arbetslöshet än Sverige. Resultatet visar att 
alkoholkonsumtion och droganvändning är högre i Australien än i Sverige. 
Alkoholkonsumtion var i bägge länderna högre bland arbetslösa ungdomar än icke arbetslösa 
ungdomar. Detsamma gäller droganvändning, en signifikant skillnad uppstod dock bara 
mellan arbetslösa män och män som arbetar samt mellan länderna. Rökning var däremot mer 
vanligt i Sverige. En förklaring kan tänkas vara att Sverige har striktare regelverk angående 
alkohol och droger, medan Australien har striktare regelverk angående nikotin jämfört med 
Sverige. Slutsatser som kan dras är därmed att alkoholkonsumtion och droganvändning 
generellt sett är högre i ett land som har högre arbetslöshet, samt att alkohol och droger 
används mer bland arbetslösa ungdomar oavsett vilket land de bor i.
     Mossakowski (2008) har undersökt om arbetslöshet och fattigdom i ungdomen ökar risken 
för att en person har alkoholproblem i vuxen ålder. Data som används är longitudinell 
kvantitativ data insamlad genom enkät. Vid första mätningen var deltagarna mellan 14 och 22 
år gamla, vid slutmätningen var de mellan 27 och 35 år gamla. Mätningen skedde alltså under 
en 13års period. Resultatet visar att fattigdom och arbetslöshet i ungdomen signifikant ökar 
risken för att en utveckling av alkoholproblem i vuxen ålder. Det finns dock ingen signifikant 
ökning för risken att utveckla alkoholproblem förens en arbetslöshetslängd eller 
fattigdomsperiod över tre år är nådd. Hammarström och Janlert (2002) skriver att arbetslöshet 
kan leda till missbruk, men att missbruk även kan leda till arbetslöshet. För att utesluta det sist
nämnda fick deltagarna i Mossakowskis (2008) studie uppskatta sin alkoholkonsumtion även 
vid första mätningen, vilket gör att det kan uteslutas att alkoholproblem i vuxen ålder beror på
alkoholproblem i yngre ålder. 
     I Angelins (2009) studie har 45 procent av ungdomarna provat narkotika. Ungefär hälften 
menar att det ledde till problem för dem, men alla förutom två har angett att de tagit sig ur 
problemen idag. Henkel (2011) har genomfört en gedigen litteraturgenomgång med studier 
som behandlar arbetslöshet och missbruk under de senaste 20åren. Studierna är genomförda i 
många olika länder, men främst inom Europa. Några är även genomförda i Australien och 
USA. Fyra av studierna fokuserade på ungdomsarbetslöshet. Resultatet i dessa visar att såväl 
alkoholkonsumtion som cannabis och tyngre droger var mer förekommande bland arbetslösa 
ungdomar än icke-arbetslösa ungdomar. Även rökning var högre bland arbetslösa än icke 
arbetslösa ungdomar. I studier som ungdomar ingår i, men inte utgör hela urvalet, visar 
resultatet att missbruk ökar risken för arbetslöshet. Att ha ett arbete tolkas av Henkel (2011) 
vara en faktor som hämmar drickandet, arbete funkar därmed som motivation för att inte 
dricka. 
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Ungdomsarbetslöshet och kriminalitet

Resultaten i tidigare studier angående kriminalitet som en konsekvens av 
ungdomsarbetslöshet skiljer sig åt. Exempelvis visar resultatet i en studie genomförd av 
Nilsson och Agell (2003) att kriminalitet inte kan ses som en konsekvens av 
ungdomsarbetslöshet, medan resultatet i andra studier (exempelvis Edmark, 2002; Grönqvist, 
2011) visar på motsatsen. Edmark (2002) har i sin studie undersökt samband mellan 
arbetslöshet och kriminalitet. Han använder sig av data som täcker såväl ungdomar som äldre 
personer. Han kommer fram till att en högre arbetslöshet ger en ökning av kriminalitet. De 
brott som ökar egendomsbrott, inte våldsbrott i lika hög grad. Av egendomsbrott är det 
framförallt bilstölder och inbrott som ökar. Grönqvist (2011) utgår i sin studie från kvantitativ
data gällande ungdomar. Han kommer i sin studie fram till att arbetslöshet bland ungdomar 
leder till att kriminaliteten ökar. Även i hans studie visar det sig att det främst är brott såsom 
stöld som ökar i och med en ökad arbetslöshet. Vidare visar hans resultat att kriminalitet ökar 
på helger, vilket kan tolkas som att ungdomsarbetslöshet leder till kriminalitet då arbetslösa 
ungdomar har mer tid till att begå brott. 
    Nilsson och Agell (2003) har i deras studie kommit fram till ett annat resultat gällande 
ungdomsarbetslöshet och kriminalitet. De skriver att syftet med deras studie är genom 
paneldata från åren 1996-2000 i Sverige ta reda på hur arbetslöshet i allmänhet och bland 
ungdomar påverkar kriminalitetsutövandet. Då deras data är tagen från en tid i svensk historia 
när arbetslösheten bland ungdomar minskade med ca 11 procentenheter menar de att deras 
resultat är unikt. De skriver att det generellt sett finns ett samband mellan arbetslöshet och 
kriminalitet, men att sambandet för ungdomsgruppen är svagare. Nilsson och Agell (2003) 
skriver att till deras förvåning så har inte ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadsprogram 
riktade mot ungdomar någon påverkan på de brott som vanligtvis begås av ungdomar. De 
skriver att det finns möjliga förklaringar till att deras resultat visar på detta. Exempelvis är de 
undersökta ungdomarna i åldrarna 18-24år och det kan tänkas att en del av dem som begår 
brott är under 18år och går i skolan och därmed inte är inkluderade i deras statistik. Vidare 
skriver de att anledningen till att det inte verkar finnas något samband mellan 
arbetsmarknadsprogram och kriminalitet kan vara att de kriminella ungdomarna inte befinner 
sig i programmen. Därmed är det främst ungdomar som inte begår brott som är inom 
arbetsmarknadsprogram. Steden, Boutellier, Scholte och Heijnen (2012) har gått igenom 19 
riskfaktorer som kan leda till kriminalitet. Riskfaktorerna är kopplade till något av följande 
områden: personliga faktorer, ungdoms faktorer, familjefaktorer, boendestandard och 
boendeområde. Till boendestandard diskuteras socioekonomiska förhållanden och 
arbetslöshet. Steden m.fl. (2012) skriver att arbetslöshet kan tänkas leda till brott då arbetslösa
människor har mer tid över och begår brott för att uppnå en (framförallt ekonomisk) jämlikhet
med andra. Vidare skriver Steden m.fl. (2012) att arbetslöshet kan leda till fattigdom som är 
en annan riskfaktor för kriminalitet. 

Arbetslöshetens påverkan på livet i sin helhet

När det gäller ungdomarnas levnadsförhållande i allmänhet i Angelins (2009) studie är snittet 
5,1 på en skala 1-10, där 1 är dåliga och 10 är bra, över hur de bedömer sina 
levnadsförhållanden. Snittet för normalpopulationen var 7,4. Cirka 30 procent har uppgett att 
de är missnöjda med livet i sin helhet, till skillnad från normalpopulationens 9 procent. En 
majoritet av Angelins (2009) respondenter har dock besvarat någonstans i mitten av skalan. 
Cirka 60 procent har besvarat att livet inte motsvarar deras förväntningar, jämfört med 18 
procent i normalpopulationen.
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Långvariga konsekvenser av ungdomsarbetslöshet 

Det finns studier som undersöker långvariga konsekvenser av arbetslöshet i ungdomen (se 
t.ex. Halleröd & Westberg, 2006; Angelin, 2009; Hammer, 2006; Franzén & Kassman, 2007).
Furlong och Cartmel (2003) skriver i sin studie att arbetslöshet är för många en del av en 
naturlig övergång mellan skolgång och arbetsliv. För dessa individer utgör inte arbetslösheten 
något större problem. Även Halleröd och Westberg (2006) menar att ungdomen är en tid som 
för en del präglas av arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, osäkerhet kring framtiden och en 
tvekan om en kommer att klara av att hantera situationen. Hammer (2006) poängterar att 
arbetslöshet i ungdomen inte nödvändigtvis behöver leda till långvarig problematik. Halleröd 
och Westberg (2006) menar dock att det finns en oro för att dessa människor långsiktligt 
kommer att marginaliseras och socialt exkluderas från samhället.     
     Halleröd och Westberg (2006) kommer i sin longitudinella studie fram till att ju äldre 
ungdomarna blir desto högre är chansen att de tagit sig ur arbetslösheten genom arbete eller 
vidareutbildning. En central slutsats som dras är att de flesta börjar arbeta och att arbetslöshet 
bland ungdomar säger lite om hur deras situation som vuxna kommer att vara. Hammer 
(2006) menar även han att ju äldre ungdomarna är, desto större är chansen att de börjat arbeta.
I hans longitudinella studie har majoriteten (71 %) av dem som var arbetslösa vid första 
mätningen arbete 18 år senare. Av dem som studerade vid första mätningen hade 85 procent 
arbete 18 år senare. Hammers (2006) övergripande slutsats är att arbetslöshet i ungdomen inte
leder till långvarig marginalisering och social exkludering för majoriteten av ungdomarna. 
Angelin (2009) har i sin studie kommit fram till att cirka 10 procent av ungdomar som var 
arbetslösa under 90-talet fortfarande hade problem med att etableras på arbetsmarknaden 10 
år senare. 
     Furlong och Cartmel (2003) skriver att vissa ungdomar har svårigheter med att ta sig ur 
arbetslösheten och riskerar att långvarigt bli fast. De som blir kvar i arbetslösheten riskerar att
marginaliserade och tillslut även exkluderas. Angelin (2009) skriver att bakgrunden hos dem 
som blir kvar i långvarig arbetslöshet har betydelse, till exempel utbildning, etnisk bakgrund 
och klasstillhörighet. Även Hammer (2006) och Halleröd och Westmark (2006) menar att 
bakgrund har betydelse för vilka ungdomar som får arbete och vilka som blir kvar i långvarig 
etableringsproblematik. Hammer (2006) skriver att det som påverkar är utbildning, psykisk 
hälsa och hur ungdomen hanterar arbetslösheten. Det som har störst påverkan på 
arbetsmarknadssituationen enligt Halleröd och Westmark (2006) är klass och genus då det är 
vanligare bland medel- och överklass att ha börjat arbeta, jämfört med arbetar- och 
underklass. 
     Franzén och Kassman (2007) utgår i sin analys från 90-talskrisen och ungdomar som i 
början av den saknar arbete. De spekulerar i om okänd sysselsättning bland unga innebär ett 
faktiskt problem. Med okänd sysselsättning innebär att de varken arbetar, studerar eller är 
föräldralediga och har låga inkomster. Utifrån nyare uppfattningar om ungdomstiden kan det 
tänkas att en del av dessa är utan känd sysselsättning med flit, för att till exempel kunna resa 
eller arbeta utomlands. Dagens ungdomar är en del av ett globaliserat samhälle där rörlighet 
och individers fria val uppmuntras. Därmed är de inte lika bundna av traditionella normer 
kring arbete. Ungdomarna kan då prova sig fram under en tid efter avslutad skolgång för att 
sedan etableras på arbetsmarknaden. Resultatet i Franzen och Kassmans (2007) studie visar 
dock att om ungdomar saknar etablering på arbetsmarknaden i början av sin karriär löper de 
högre risk att inte ha en etablering på arbetsmarknaden 7år senare. 
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3.2 Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

I denna del presenteras vilka konsekvenser arbetsmarknadspolitiska program har visat sig ha i 
tidigare studier. Därefter presenteras ungdomars egen uppfattning av att delta i sådana 
program (se även bilaga 1- tabell 2).

Effekter av arbetsmarknadspolitiska program

Milton och Bergström (1998) har utvärderat en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som kallas för 
Uppsala modellen. Enligt denna modell ska människor som uppbär försörjningsstöd ha en 
tätare kontakt med socialsekreterarna än vanligen och söka arbete mycket aktivt. Studien är 
genomförd i två kommuner, en där Uppsala modellen används och en där den inte gör det. I 
den andra kommunen är dock även där fokus på arbetslinjen, men inte i lika hög grad som 
enligt Uppsala modellen. Urvalet innefattar människor som ansökte om ekonomiskt bistånd 
1990 och 1992. Uppföljningen skedde efter fem och sju år och visar att de som är inom 
modellen inte har ett högre deltagande i arbetslivet eller högre inkomster jämfört med dem i 
kontrollgruppen. Resultatet visar därmed att Uppsala modellen inte uppfyller de intentioner 
insatsen har som är att individen ska bli självförsörjande efter en kortare tid med 
försörjningsstöd, jämfört med om åtgärden ej används. Det här kan delvis bero på att 
klienterna i jämförelsegruppen ansöker om ekonomiskt bistånd i en kommundel som även den
använder arbetslinjen. Det kan diskuteras om resultatet hade blivit annorlunda om den ena 
kommunen inte använder arbetslinjen.
     Giertz (2004) har undersökt och jämfört effekterna av åtta olika projekt riktade mot 
personer som erhåller försörjningsstöd i Malmö. Projekten är av olika utformning, men med 
det gemensamma syftet att uppmuntra jobbsökande. Uppsala-modell ingår som ett av dessa 
åtta projekt som utvärderas av Giertz (a.a.). Giertz (2004) studie bygger på en 
kvasiexperimentell design där en kontrollgrupp slumpats fram vilken sedan jämförts med 
deltagarna i de åtta projekten. Kontrollgruppen bestod av försörjningsstödstagare som inte 
deltagit i något projekt. Den sammanlagda bedömningen blir att de åtta programmen inte haft 
någon effekt gällande utbetalt försörjningsstöd. Nedgången av kostnader är ungefär detsamma
som i kontrollgruppen. 
     Carling och Larsson (2002) har utvärderat ungdomsgarantin. De har jämfört ungdomar 
som är inom programmet med ungdomar som inte är det. Ungdomarna som ingår i 
programmet är mellan 16-24år gamla. Ungdomar i jämförelsegruppen är antingen ett år för 
gamla för att delta i programmet, bor i en kommun som inte erhåller det eller erhöll 
försörjningsstöd ett år innan programmet startade. Ungdomar som befinner sig i programmet 
ska få en aktivitet inom 100 dagar. Syftet är att ungdomarna ska bli självförsörjande. 
Slutsatsen de drar är att det inte föreligger någon effekt av programmet då ungdomar inom 
program till exempel inte får arbete innan de som inte är det. Vidare är effekten som störst de 
första 120 dagarna av arbetslöshet, vilket författarna tolkar som att ungdomarnas jobbsökande
ökar för att undvika att få en aktivitet. 
     Dahlberg, Johansson och Mörk (2008) har undersökt effekterna av aktiveringskrav i 
Stockholm. De skriver att anledningen till att aktiveringskrav införts är att sortera bland de 
individer som verkligen behöver bidrag och de som kan skaffa arbete. Tanken är att bara de 
med behov kommer att upprätthålla bidrag efter denna sortering. Aktiveringen kan också 
tänkas minska antalet individer som söker bidrag överhuvudtaget då det ska löna sig mer att 
skaffa ett arbete. Dahlberg m.fl. (2008) skriver att försörjningsstöd3 kan villkoras för 
ungdomar upp till 24 år, samt ungdomar som precis fyllt 25år som bedöms vara i behov av 
kompetenshöjande verksamhet. Det här innebär att ungdomarna måste delta i någon 

3 Försörjningsstöd kan enligt 4 kap. 4 § Socialtjänstlagen (2001:453) villkoras för ungdomar. 
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aktivering för att erhålla försörjningsstöd. Dahlberg m.fl. (2008) har under en tid jämfört 
stadsdelar som infört aktiveringskrav med stadsdelar som inte har det. Resultatet visar att 
aktiveringskrav har högst effekt för ungdomar i åldern 18-25år. Aktiveringskraven ökar 
chansen för att ungdomar ska erhålla ett arbete och leder även till en markant ökning av 
inkomster för ungdomar, medan motsatsen gäller för personer över 25år. 
    Kluve (2010) har genomfört en metanalytisk studie i vilken han gått igenom studier som 
tillsammans utvärderat 137 stycken program i 19 olika länder i Europa angående aktivering 
för arbetslösa. Totalt sett ingår 96 akademiska studier i Kluves (2010) metaanalys. 
Sammantaget är det svårt att jämföra de olika studierna med varandra då de är olika varandra i
såväl utformning som målgrupp. En slutsats som dras är dock att program som riktas mot 
ungdomar visar mindre effekt än andra målgrupper. Det finns dock studier som visar att 
program riktade mot ungdomar ger positivt resultat. 

Upplevelse av deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

Det finns även studier som undersökt hur deltagare upplever arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, utöver studier om vilka effekter programmen ger. Bergmark m.fl. (2011) skriver att 
deltagare generellt sett upplever det som positivt gällande bemötande och innehållet i 
programmet. När deltagarna får frågor kring om programmen hjälpt dem bli självförsörjande 
och få arbete är svaren blandade. De flesta lyfter istället fram att de haft trevligt och fått 
struktur i vardagen som det positiva med programmen. 
     Den senaste studien angående upplevelsen av att delta i arbetsmarknadspolitiska program 
genomförd i Sverige är gjort av Martinsson och Sibbmark (2010). I deras enkätstudie 
undersöker de vad ungdomar inom jobb- och utvecklingsgarantin ägnar sig åt och hur de 
upplever deltagandet. Inom jobb- och utvecklingsgarantin kan ungdomarna coachas i 
jobbsökande, få praktik, kompetenshöjande verksamhet, utbildning med mera. Martinson och 
Sibbmark (2010) kommer fram till att ungdomarna har en positiv syn till att delta i 
programmen. Majoriteten är nöjd med de aktiviteter som de haft den senaste veckan. 
Majoriteten är även nöjd med sin kontakt med sin handläggare. Det visar sig även att ungefär 
6 av 10 skulle delta i programmen även om de fick ersättning för att inte delta. Det är dock 
bara en tredjedel som tror att programmet kommer att leda till arbete. Programmen ska vara 
individanpassade, vilket ungefär hälften ansåg att de var.
    Fröberg och Lindqvist (2002) har undersökt deltagares upplevelse av att delta i 
aktivitetsgarantin genom en enkätstudie med 3738 svarande av de 5000 som erhöll enkäten. 
Majoriteten är nöjd över sitt deltagande i detta program. Ungefär hälften av de deltagande 
menar dock att deras chanser att få ett jobb inte påverkats av att delta. 

3.3 Sammanfattning tidigare forskning

Det som har redovisats gällande tidigare forskning är 1) konsekvenser av 
ungdomsarbetslöshet, 2) livsloppet från att vara en arbetslös ungdom till att bli vuxen och 3) 
åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Konsekvenser av arbetslöshet är sämre ekonomi, 
känslomässig påverkan i form av skam och oro, sämre hälsa, minskande socialt nätverk, samt 
kriminalitet och missbruk enligt vissa studier. Studier angående ekonomiska, emotionella, 
socialt nätverk samt hälsa är entydiga då resultatet visar att arbetslöshet har en negativ 
påverkan inom dessa områden. När det gäller kriminalitet och missbruk är dock inte resultaten
lika entydiga. Vidare visar studier att de flesta arbetslösa ungdomarna tar sig ur sin 
problematik och får ett arbete. De som blir kvar i arbetslöshet är främst de som redan innan 
arbetslösheten hade sämre resurser än andra, till exempel lägre utbildning och lägre 
klasstillhörighet. Även etnisk bakgrund och psykisk hälsa påverkar 
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arbetsmarknadsetableringen för ungdomar. Gällande effekter av arbetsmarknadspolitiska 
program visar tidigare studier en förhållandevis mörk bild av att programmen inte leder till att
ungdomar blir självförsörjande vid en tidigare tidpunkt, jämfört med om de inte deltar i 
program. Däremot är ungdomarnas upplevelse av att delta i programmen ofta positiv då 
programmen innebär att ungdomarna har en sysselsättning och rutiner i vardagen. 
      Av de studier som ingår i redovisningen av tidigare forskning är en klar majoritet skrivna 
inom forskningsfälten socialt arbete och sociologi. Det här gör att denna studie länkas in i det 
socialvetenskapliga forskningsfältet bland dessa tidigare genomförda studier.

3.4 Värdering och bedömning av tidigare forskning

Vi lever i en turbulent och föränderlig tid (se t.ex. Bauman, 2001). En stor del av den tidigare 
forskningen som genomförts kring arbetslösa ungdomar är producerad för flertalet år sedan. 
Detta gör att det är svårt att beskriva den nuvarande ungdomsarbetslösheten och situationen 
för arbetslösa ungdomar på ett rättvist sätt. Det går däremot att se tendenser för hur 
arbetslösheten bland unga kan tänkas se ut i dagens samhälle. Många av forskningarna utgår 
från 90-tals krisen och hur arbetslösheten bland ungdomar såg ut under den och hur ungdomar
som var arbetslösa då lever idag. Reeskens och Oorschot (2012) skriver att Europa drabbades 
av ännu en lågkonjunktur som följd av finanskrisen i slutet av 00-talet. Det här ledde till att 
arbetslösheten bland ungdomar ökade i många länder, varav Sverige är ett av dem. Vidare är 
åldern problematisk då forskare som skriver om ungdomsarbetslöshet utgår från olika 
åldersintervall. Intervallet ligger någonstans mellan 16 och 30år i de forskningar som ovan 
redovisats. Fokus har främst varit på forskningar i Sverige och norden då arbetslösheten är 
beroende av en samhällelig kontext (jmf Angelin, 2009). Vissa av studierna som har 
redovisats är av kvalitativ art vilket gör att resultatet inte är generaliserbart. Det kan dock 
tänkas att en teoretisk generalisering kan göras från dem för att se tendenser som kan tänkas 
vara giltiga även utanför urvalsgruppen. De kvalitativa studierna har dock ett stort urval i de 
flesta undersökningarna, Angelin (2009) har exempelvis genomfört 74 stycken intervjuer för 
en djupare diskussion och förståelse kring frågorna i enkäten.

4. TEORI

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som valts ut med syftet att fördjupa 
föreliggande studies resultat. Till att börja med presenteras en modell som använts för att 
förklara varför vissa människor mår sämre av sin arbetslöshet än andra.  I denna modell ingår 
teorier om ekonomi och skamgörande effekter, varpå de förklaras efter modellen. Fokus för 
teorier kring ekonomi är relativ fattigdom och konsumtionssamhället, samt vilka 
konsekvenser dessa faktorer för med sig för de som inte har råd att konsumera. Fokus för 
teorier kring skam är hur människor påverkas av deras upplevelse av andras syn på dem. I 
föreliggande studie kommer resultatet analyseras utifrån bakgrundsvariablerna kön och klass 
varpå dessa perspektiv kommer att redogöras för kortfattat. Slutligen redovisas en 
sammanfattning av teorier samt en teori diskussion där teoriernas relevans för föreliggande 
studie redogörs för, samt brister och fördelar med vald teori. 
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4.1 Ekonomi- skammodellen

Starrin, Rantakeisu och Forsberg (2002b) skriver att ekonomi- skam modellen har utvecklats 
med syftet att ge en förståelse för varför arbetslösheten blir en plåga för en del människor, 
medan andra lämnas oberörda. 

Beskrivning av ekonomi- skam modellen

Jönsson och Starrin (2000) skriver att ekonomi- skam modellen utgår ifrån två aspekter av 
arbetslöshet. Den ena är den ekonomiska delen och knyter an till forskningar om ekonomisk 
stress och ekonomisk deprivation. Den andra aspekten fokuserar på den sociologiska delen av 
arbetslöshet och utgår från forskning om sociala band, sociala nätverk, självbild och identitet. 
Ekonomi- skammodellen vilar därmed främst på teoretiska utgångspunkter angående social 
status, stigmatisering och emotionsteori på mikronivå samt teorier om ekonomins betydelse 
på såväl mikro- som makronivå. Lönearbete har som funktion att individen får en inkomst, 
kan upprätthålla goda levnadsförhållanden, men även vidmakthålla social status och aktning. 
Ekonomi- skam modellen belyser då vad som i olika mån kan gå förlorat vid arbetslöshet, det 
vill säga inkomst och social status. 
     Hypotesen (H1) för denna modell är att ju sämre ekonomi arbetslösa har och ju mer 
skamgörande effekter de upplever i interaktion med andra desto högre risk löper de för att 
påverkas negativt av sin arbetslöshet. Med andra ord: beroende föreligger mellan variablerna, 
grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter påverkar i vilken grad ungdomarna 
påverkas negativt av sin arbetslöshet. Nollhypotesen (H0) blir då att det inte föreligger några 
samband utifrån grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter i relation till 
konsekvenser av arbetslöshet. Med andra ord: beroende föreligger inte mellan variablerna, 
grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter påverkar inte i vilken grad 
ungdomarna påverkas negativt av sin arbetslöshet. 
    Starrin m.fl. (2002b) menar att det finns empiriskt stöd för att ekonomi- skam modellen 
fungerar då människor som befinner sig i rutan högre grad av skamgörande effekter och mer 
ekonomisk påfrestning upplever sig vara plågade av arbetslösheten. De som befinner sig i 
rutan mindre grad av skamgörande effekter och lägre grad av ekonomisk påfrestning mår 
bättre. De som har antingen bra ekonomi och mer skamgörande effekter eller dålig ekonomi 
och mindre skamgörande effekter befinner sig i något slags mellanläge. 

Figur 4.1, en illustration över hur ekonomi- skammodellen ser ut. 
       

Källa: Jönsson och Starrin (2000, s. 271)
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Teorier kring ekonomi och skam som ingår i denna modell och som tillsammans med 
modellen ligger till grund för analys av insamlad data kommer nu att redogöras för.

Ekonomi 

I Sverige är det överlag svårt att prata om någon absolut fattigdom då de flesta har mat på 
bordet och tak över huvudet på grund av vår välfärdstrygghet och försörjningsstödet som 
fungerar som en sista väg för individer (se t.ex. Angelin, 2009). Utifrån denna strukturella 
kontext som arbetslösa ungdomar i Sverige befinner sig inom kommer fokus för denna 
redogörelse vara relativ fattigdom och konsumtionssamhället. Bauman (1998) poängterar att 
fattigdom handlar om mer än ekonomisk fattigdom. Att inte ha tillräckligt med pengar utifrån 
den kontexten en människa lever inom leder till bland annat utestängning, känslor av skam 
och olycklighet. 
     Vi lever i ett konsumtionssamhälle (Bauman, 1998; Bauman, 2001; Bauman, 2008; Hjort, 
2004; Goodman, Cohen & Vasan, 2003). Bauman (2001) menar att dagens samhälle är 
individualiserat och att alla människor är ansvariga för sina egna liv och inte bör förvänta sig 
hjälp från andra. Konsumtionssamhället kan därmed ses som ett individualistiskt samhälle i 
vilket normen är att konsumera. Bauman (2008) skriver att marknadsföringskampanjer och 
andra tjänster som uppmuntrar människor att konsumera lockar med lycka, vilket gör att 
människor fortsätter konsumera. 
     Bauman (1998) skriver att konsumtion har tagit över den roll som arbete hade i 
produktionssamhället. Bauman (2008) skriver att normen i konsumtionssamhällen är att 
konsumera. Människor som konsumerar inkluderas och belönas i form av aktning och 
välbefinnande, medan de som inte konsumerar kommer att exkluderas och stötas bort samt 
anses vara onormala. Även Hjort (2004) poängterar att vissa kommer att exkluderas från 
konsumtionssamhället utifrån deras förmåga att konsumera eftersom individens förmåga att 
delta i konsumtionssamhället är beroende av ekonomiska resurser. Människor utan eller med 
låg inkomst i konsumtionssamhället bryter däremot främst mot normen om konsumtion, i 
andra hand mot normen om sysselsättning (om de har ingen/låg inkomst på grund av 
arbetslöshet). Hjort (2004) har dock en delvis annan uppfattning än Bauman kring vad som är 
normen i konsumtionssamhället. Hjort menar att det finns två motstridiga normer; den ena är 
det som Bauman skriver angående att konsumera, den andra är att spara pengar och uppvisa 
återhållsamhet; bara köpa det allra nödvändigaste och handla billigt. 
     Bauman (1998; 2008) framför att konsumtionssamhället varken tar hänsyn till ålder eller 
kön, medan det i produktionssamhället främst var män i mogen ålder som förväntades arbeta. 
Konsumtionssamhället kan därmed exkludera vem som helst, när som helst på grund av en 
oförmåga att konsumera, medan produktionssamhällets normer främst drabbar män.         
     Bauman (2008) skriver att tanken är att alla människor kan konsumera, det är bara ett val 
och fråga om prioritering varpå människorna själva skuldbeläggs för sin icke- konsumtion. 
Det är alltså individuella val som leder till fattigdom och inte en strukturell problematik enligt
konsumtionssamhällets retorik. Även Hjort (2004) menar att det finns föreställningar om att 
människors bristande konsumtion beror på att de själva prioriterar fel, vilket gör att deras 
ekonomiska situation är besvärlig. Hjort (2004) skriver att då det anses som att alla kan 
konsumera kan konsumtion vara en väg in i samhället för en person som annars är exkluderad
från exempelvis bostads- och arbetsmarknad. Genom lån och krediter kan människor uppnå 
social status och känna sig som andra, det vill säga nå ”normalitet”.
    Individer i konsumtionssamhället måste konsumera för att uppnå normen och nå ett socialt 
medlemskap. Människor som inte har råd att konsumera “lyxvaror”, det vill säga varor som 
inte behövs för den direkta överlevnaden, men som skänker människor lycka och 
välbefinnande, köper dem antingen ändå och bortser från mat och andra varor som behövs för 
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överlevnaden och därigenom uppnår aktning och status eller lägger pengarna på det absolut 
nödvändigaste och därigenom kan bli utskrattade och förödmjukade (Bauman, 2008). Hjort 
(2004) menar att konsumtion har en social funktion. Vad människor konsumerar och i vilken 
mån påverkar hur andra uppfattar dem och även hur de framställer sig själva. 
    I enlighet med Baumans resonemang ses människor i konsumtionssamhället som styrda av 
samhällets normer och är därmed manipulerade. Buckingham (2011) lyfter fram en positiv 
syn på konsumtionssamhället. Enligt denna positiva syn ses människor som konsumerar 
istället som autonoma och självreflekterande. Genom konsumtion kommer människor, utifrån 
detta perspektiv, skapa sin identitet, självbild och livsstil. Människor ses som aktiva varelser 
och inte som manipulerade av konsumtionssamhället. I en jämförelse mellan det mer negativa
perspektivet som Bauman redogör för och den mer positiva synen skriver Buckingham (2011)
att i den negativa synen anses marknaden styra, medan det är konsumenterna i den positiva 
synen, i den negativa synen ses människor som slavar för marknaden, medan i den positiva är 
de autonoma.
     Bauman (1998) skriver att arbetslösa människor i konsumtionssamhället kan känna att de 
har tråkigt, de är mest hemma och har inte så många kompisar att umgås med och blir lätt 
deprimerade. Det här krockar med konsumtionssamhällets ideal om att hela tiden vara i farten,
vara flexibel, uppleva spänning och ha något att roa sig med. 
      Bauman (1998) skriver att arbetsetiken återigen har introducerats på arbetsmarknaden i 
slutet av 1990-talet. Människor ska därmed förtjäna sitt uppehälle och ha någon form av 
sysselsättning för att få en inkomst. Han skriver att praktikplatser därmed har införts för 
arbetslösa människor, trots att studier visat på tveksamt resultat. 

Skam

Scheff & Starrin (2002) skriver att skam är en vanlig känsla som förekommer i interaktionen 
mellan människor då skam uppmärksammar individen för vad som uppfattas som negativt av 
andra. Vidare menar Scheff och Starrin (2002, s. 170) att skam består av en rad olika känslor 
som ”uppstår då man på något sätt ser sig själv negativt genom den andres ögon”. Enligt 
Scheff (1990) är det mest grundläggande mänskliga motivet i människors liv att hålla kvar vid
sociala band med andra. Skam blir i detta betydelsefullt då känslor av skam speglar ett trasigt 
eller hotat band till andra. Stolthet utgör motpolen då det signalerar ett helt band. Collins 
(2004) menar att individer känner stolthet på grund av emotionell energi, som upplevs som ett
rus vid positiva interaktioner. Denna emotionella energi gör att individer vågar att söka sig till
nya interaktioner. Om interaktioner istället upplevs som negativa känner individen skam och 
sociala band till andra försvagas.  
    Goffman (2011) förklarar att det finns vissa normer i samhället som är eftersträvansvärda 
att uppnå. De personer som avviker från dessa normer på ett negativt sätt kan komma att 
stigmatiseras. Goffman (2011) menar att stigma betyder ett visst drag som gör att en person 
avviker från andras förväntningar på ett negativt sätt.  Goffman (2011) skriver att olika 
personer har olika förväntningar på sig, vilket gör att något som betraktas som stigma för en 
person ej behöver göra det för en annan. Istället för att se stigma som något en person har eller
inte har bör det betraktas som något som alla har i någon situation där de avviker från andra 
personers förväntningar. Stigma anses vara nära förknippat med skam då det generellt sett 
anses vara skamligt att ha ett stigma. 
     Goffman (2011) skriver att det finns såväl synliga stigman som personen förväntar sig att 
andra ser på en gång såsom synliga funktionshinder. Det finns även stigman som inte syns. 
Som exempel nämner Goffman arbetslöshet och missbruk. Bauman (1998) menar att det är ett
stigma i dagens konsumtionssamhälle att inte ha råd att konsumera. Goffman (2011) skriver 
vidare att människor med icke-synliga stigman måste överväga när och för vem som de ska 
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berätta om sitt stigma och när de ska undanhålla det eller till och med ljuga om det. 
Utgångspunkten menar Goffman är att människor vill undvika att andra människor får veta 
ens stigma, varpå människor helst undviker att berätta. 
     Goffman (2011) skriver att människor som uppbär ett stigma generellt sett anser att 
omgivningen har låga förväntningar på dem. De känner sig även ständigt ifrågasatta från 
omgivningen. Till exempel anses arbetslöshet vara ett tecken på viljesvaghet. Personerna 
beskylls därmed själva för sin arbetslöshet och deras vilja att ta ett arbete ifrågasätts. Personer
med ett stigma såsom arbetslöshet kan även känna sig mindre värda än andra människor. 
Stigmat påverkar även nära relationer. Goffman (2011) skriver att personer som umgås med 
en stigmatiserad person kan känna rädsla över att stigmat ska föras över på dem också och 
börjar därmed undvika personen. Stigmat kan även leda till att personen antingen känner 
samhörighet med andra personer med samma stigma, eller tar avstånd från dem för hen inte 
anser sig vara i samma situation. 
     Goffman (2011) skriver även att när ett visst stigma blir vanligt i ett område vänjer sig 
såväl de stigmatiserade som de ”normala” med detta stigma och det anses inte längre vara lika
negativt och därmed inte lika skamligt. 
    Scheff och Starrin (2002) skriver om underordningens skam. De menar att skamupplevelser
kan bidra till att människor som är socialt underordnade tar in andras syn på sig själva och ser 
sig som mindre värda. De internaliserar därmed andras negativa uppfattning och fördomar 
riktade mot gruppen som de tillhör. 

4.2 Genus- och klassperspektiv

Matsson (2010, s. 31) förklarar maktstrukturer som ”krafter i samhället som skapar 
kategorier och grupper och som också ordnar dessa hierarkiskt i förhållande till varandra”. 
Vissa grupper anses på grund av dessa maktstrukturer befinna sig högre upp i hierarkin än 
andra. Maktstrukturerna gör därmed att människor blir över- eller underordnade beroende på 
vilka kategorier inom områdena kön, etnicitet och klass de tillhör. Mattsson (2010) skriver 
dock att människor kan vara under- eller överordnade beroende på vilken situation de befinner
sig i och vilka av kategorierna som aktualiseras i situationen. Mattsson (2010) betonar att hur 
maktstrukturerna verkar och samverkar med varandra är tydligast på strukturell nivå där det 
bland annat kan ses att män generellt sett har mer makt än kvinnor och att invandrade 
personer ofta får de arbeten som majoritetsbefolkningen inte vill ha. På individnivå blir 
maktstrukturerna svårare att märka då individer oftast förklarar sina handlingar utifrån 
individuella val och inte strukturer. Till exempel skriver Mattsson att kvinnor menar att de tar 
ut den största delen av föräldraledigheten för att de vill, inte för att de blir tvingade av 
diskriminerande strukturer.   
     Mattsson (2010) skriver om könsmaktsordning och kön som konstruktion. Utifrån 
könsmaktsordningen skriver hon att det manliga har ansetts vara normen, medan kvinnor har 
setts som avvikande från denna norm. Män har mer tillgång till makt än vad kvinnor har och 
är i högre grad positionerade på olika maktpositioner i samhället som kvinnor utesluts från. 
Män är därmed överordnade kvinnor. Gällande arbetsmarknaden dominerar män och kvinnor 
inom olika områden. Kvinnor befinner sig i högre grad inom lågbetalda yrken inom vård- och 
omsorgssektorn, medan män i högre grad har bättre betalda arbeten. Det här kan länkas 
tillbaks till att män har ansetts vara huvudförsörjaren i familjen, medan kvinnan har tagit hand
om barn och hushåll. Eriksson- Zetterquist och Styhre (2007) betonar att det varit och 
fortfarande är populärt att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i studier, men att 
även likheter måste lyftas fram. Vidare måste forskare reflektera över vilka, om några, 
biologiska skillnader som föreligger mellan män och kvinnor och vilka skillnader som är 
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socialt konstruerade. Även Mattsson (2010) diskuterar kön som konstruktion och menar att 
vad som är manligt respektive kvinnligt har varierat över tid och i olika strukturella kontexter.
     Eriksson- Zeterquist och Styhre (2007) skriver att utifrån klassperspektivet måste forskaren
reflektera över vad som menas med klass, är det inkomsten och/eller bakgrunden? Även 
Mattsson (2010) skriver att klassbegreppet är problematiskt. Traditionellt sett har det 
cirkulerat kring vilka ekonomiska resurser som olika grupper innehar. Nu för tiden handlar 
klass om mer än ekonomiska villkor. Mattsson (2010) redogör för två olika teoribildningar 
inom klassperspektivet. Den ena är Karl Marx tankegångar kring klass utifrån främst 
ekonomiska aspekter och vilken position människor har till produktionen i samhället. Den 
andra är Max Webers idéer kring att klass handlar om mer än ekonomiska aspekter. Bland 
annat inkluderas utbildning, inkomst och vilket inflytande en människa har politiskt sett. I 
grunden handlar klass om att det finns en struktur i samhället som gör att vissa människor har 
mer makt och inflytande än andra. Var en människa befinner sig i klasstrukturen beror bland 
annat på dennas förhållande till arbetsmarknaden och vilka tillgångar personen besitter. 
               

4.3 Sammanfattning teori

I detta avsnitt har de teorier som kommer att ligga till grund för analys av empiri redogjorts 
för. Inledningsvis beskrevs ekonomi- skam modellen. Det här är en modell som använts i 
tidigare studier för att förklara varför vissa människor påverkas mer av sin arbetslöshet än 
andra. Hypotesen är att desto sämre ekonomin är och ju mer skamgörande effekter en 
människa upplever i relation till andra desto mer negativt kommer personen att påverkas av 
sin arbetslöshet. Därefter förklarades de teorier som ekonomi- skam modellen innefattar. 
Dessa är teorier kring ekonomi och skam. Bauman (2008) menar att postmoderna samhällen 
har gått från produktion till konsumtion. Det här innebär att människor förväntas konsumera i 
högre grad. Människor som inte har råd med denna konsumering uppnår inte normen i dagens
samhälle. De ses därmed som otillräckliga konsumenter och löper risk för att exkluderas. 
Relevansen för denna studie är att arbetslösa människor inte har samma förutsättningar att 
konsumera som andra har och riskerar därmed att exkluderas på grund av sin ekonomiska 
påfrestning. Skam är en stark känsla som signalerar för en själv när andra människor uppfattar
det en gör eller har gjort som negativt. Något som anses vara skamligt är att ha ett stigma. 
Stigman kan antingen vara synliga som vissa funktionshinder eller osynliga som arbetslöshet. 
I föreliggande studie ses arbetslöshet som ett icke synligt stigma, även olika konsekvenser av 
arbetslöshet som missbruk och kriminalitet kan betraktas som osynliga stigman. Det är då upp
till de arbetslösa ungdomarna själva att avgöra när och för vem som de ska berätta om sin 
arbetslöshet. 
     Slutligen har genus- och klassperspektiv redogjorts för utifrån framförallt Mattssons 
(2010) resonemang om maktstrukturer. Mattsson (2010) redogör för maktstrukturer i 
samhället som gör att vissa människor utifrån kön, etnicitet och klasstillhörighet är högre upp 
i maktstrukturer. Det här innebär att människor har olika förutsättningar och en del har större 
chanser att lyckas på till exempel arbetsmarknaden, jämfört med andra. 

4.4 Teori diskussion

Ekonomi – skammodellen har valts att användas i föreliggande studie då den är empiriskt 
testad och har visat sig kunna förklara skillnader i konsekvenser av arbetslöshet (se t.ex. 
Jönsson & Starrin, 2000). Innan modellen valdes ut gjordes sökningar på vilken kritik som 
tidigare riktats mot modellen för att säkerställa att den är lämplig att använda. Vid 
sökningarna hittades ingen kritik mot modellen. Även efter föreliggande studies 
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genomförande är det svårt att rikta kritik mot modellen. Det som dock går att säga är att 
modellen främst beskriver att arbete är viktigt och att skamgörande effekter kan påverka 
människor negativt, modellen ger ingen djupare förståelse för varför utan där får andra teorier
tas in. Under studiens genomförande har jag haft Poppers falsifikationsteori i bakhuvudet. 
Poppers falsifikation innebär enligt Djurfeldt m.fl. (2003) att teorier kan motbevisas, men inte
verifieras. Jag har även formulerat en nollhypotes som innebär att beroende mellan 
variablerna inte föreligger. Dessa två ståndpunkter har intagits för att ha en kritisk hållning 
gentemot modellen. Ekonomi- skam modellen kan då testas och se om den är tillämpar att 
förklara konsekvenser av arbetslöshet i de olika livsområdena som inkluderas i studien. 
     Som framgått ovan har Bauman (1998; 2001; 2008) en negativ syn mot konsumtion och 
konsumism. Buckingham (2011) skriver att den negativa synen mot konsumism är vanlig i 
debatter kring konsumtion. Han kritiserar dock att enbart se konsumtionssamhället som något 
negativt, då det enligt andra forskare och sociologer anses finnas en positiv syn på 
konsumtionssamhället. Vidare ställer Buckingham (2011) frågan; till vilken grad är individer 
produkter av strukturer i samhället och i vilken grad är individer autonoma, självreflekterande
och ansvariga för sin livssituation? Hur en placerar sig på denna skala kommer att påverka hur
en ser på konsumtionssamhället.
     Link och Phelan (2001) riktar kritik mot stigma-teori då de menar att maktförhållandet 
mellan människor som stigmatiserar och de stigmatiserade inte betonas. Istället är fokus på de
stigmatiserade, vilket gör att maktperspektivet bortses ifrån. Vidare menar de att för att 
stigmatisering ska uppstå måste det finnas ett maktförhållande då de som stigmatiserar oftast 
har mer makt än de som blir stigmatiserade varpå maktförhållandet måste belysas.  I 
föreliggande studie används stigma för att förklara varför det kan anses vara skamligt att vara 
arbetslös. Skammen uppstår i interaktion mellan de arbetslösa ungdomarna och människor i 
deras omgivning. Det kan då tänkas att människorna i omgivningen har mer makt än 
ungdomarna som är arbetslösa och därmed anser sig ha rätt att uppvisa en negativ attityd 
gentemot ungdomarna. Utifrån kritiken riktad mot stigma-teorin bör en reflektera över 
maktförhållandet som föreligger mellan ungdomarna och de som stigmatiserar dem. Vad är 
det som gör att människor i ungdomarnas omgivning tar sig rätten att exempelvis tala 
nedsättande om ungdomar som går utan arbete? Hur påverkas ungdomarna av denna 
stigmatisering? Föreliggande studie undersöker konsekvenser av att arbetslösa ungdomar 
upplever skamgörande effekter och påfrestande ekonomi. Det här innebär att fokus bland 
annat är vilka konsekvenser stigmatiseringen för med sig för ungdomarna och därmed hur de 
påverkas av maktförhållandet mellan dem och omgivningen. 

5. METOD

Metodavsnittet inleds med en presentation av vald metod samt överväganden kopplade till 
metodval. Därefter presenteras vetenskapsteoretisk utgångspunkt, etiska överväganden i form 
av informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. Sen 
redogörs för datainsamlingstekniker och analysmetoder. Slutligen görs en metoddiskussion 
med validitet, reliabilitet och begränsningar med vald metod. 

5. 1 Val av metod

Studien inleddes med en litteraturundersökning för att ta på så vis kartlägga vad som tidigare 
skrivits inom området arbetslöshetens effekter. Utifrån den tidigare forskningen identifierades
studiens teoretiska ram och den hypotes som studien bygger på angående att högre grad av 
ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter leder till negativa konsekvenser för 
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personer som är arbetslösa. I nästa skede formulerades en enkät där de teoretiska 
utgångspunkterna operationaliserats. I studien används således en strukturerad kvantitativ 
metod med enkäter innehållandes mestadels fasta svarsalternativ.

Litteraturundersökning

För att genomföra en systematisk genomgång av tidigare forskning krävs någon form av 
metod i insamlandet. Solomon och Draine (2010) skriver att ett lämpligt tillvägagångssätt 
gällande en kvantitativ undersökning är att börja med att identifiera ett problem och samla in 
data för att undersöka problemet. Studien inleddes med att genomföra en litteraturgenomgång 
för att ta reda på vad som tidigare skrivits inom området ungdomsarbetslöshet. Redan i 
studiens inledningsskede framkom att arbetslöshet kan leda till negativa konsekvenser för 
människor som går utan arbete, men att inte alla som är arbetslösa påverkas. En nyfikenhet 
kring hur det här kommer sig väcktes. En del av de studier som tidigare genomförts inom 
området arbetslöshet har utgått från en teori som kallas ekonomi- skammodellen. Denna teori 
avser att förklara varför vissa människor far illa av att vara arbetslösa medan andra förblir 
nästintill opåverkade, varpå just denna teori valdes. Genom litteraturgenomgången kunde 
därmed en lämplig teori väljas. 
     För att omsätta teorin i föreliggande studie behövde några snävare problemområden 
identifieras för att undersöka på vilket sätt arbetslöshet kan leda till negativa konsekvenser för
ungdomar. Litteraturgenomgången visade på att arbetslöshet kan påverka människor inom 
olika områden. De områden som har valts ut för att undersökas närmare i denna studie är 1) 
hälsa 2) sociala relationer och fritid 3) konsumtion 4) rökning, alkohol och droger 5) 
kriminalitet och 6) livet i sin helhet. Studien är uppbyggd utifrån dessa fem teman i relation 
till ekonomi- skammodellen. Solomon och Draine (2010) kallar det här för ett deduktivistiskt 
tillvägagångssätt då teorin kommer först, sedan metoden. Forsberg och Wengström (2008) 
framför att ett lämpligt tillvägagångssätt gällande studier är att börja med en 
litteraturgenomgång för att beskriva kunskapsläget och motivera varför en viss studie 
genomförs. Denna studie inleddes med att jag sökte efter tidigare forskning inom området 
ungdomsarbetslöshet och sammanställde denna. Därefter hittades en lucka mellan att vissa 
tidigare studier signalerade om missbruk och kriminalitet som konsekvenser av arbetslöshet, 
medan dessa aspekter inte inkluderats i ekonomi- skammodellen. Föreliggande studie 
inkluderar då de aspekter som tidigare är inkluderade, men även de nya aspekterna för att 
fylla ut kunskapsluckor. 
     Kunskapssökningen inleddes med en sökning på Google för att se vad som allmänt skrivs 
om ungdomsarbetslöshet. Därefter söktes i databaser som är relevanta utifrån 
ungdomsarbetslöshet. De databaser som använts är Social Services Abstracts, Sociological 
abstracts, Summon, Libris och artikelsök. Sökorden som användes är ungdomsarbetslöshet, 
missbruk, kriminalitet, konsekvenser ungdomsarbetslöshet, ekonomi ungdomsarbetslöshet, 
skam ungdomsarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet hälsa, ungdomsarbetslöshet relationer och 
arbetslöshet på såväl engelska som svenska och i olika kombinationer med varandra. 
Ungdomsarbetslöshet är beroende av en specifik samhällelig kontext, därmed har fokus varit 
på studier genomförda i Sverige och Norden. Vidare sorterades studierna efter nyast först för 
att främst utgå från nyare publikationer. Flertalet av studierna inom området är dock relativt 
gamla då de är genomförda alternativt utgår från data insamlad under 90- talet. 
    Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det föreligger ett stort antal studier med fokus 
på ungdomsarbetslöshet inom såväl den socialvetenskapliga forskningstraditionen, men även 
inom andra forskningsfält som till exempel ekonomi. Det är dock i ett fåtal studier som 
konsekvenser såsom missbruk och kriminalitet undersöks, medan det finns avsevärt fler 
studier i vilka ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser av arbetslöshet undersöks. För att 
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identifiera ytterligare studier kring området arbetslöshetens konsekvenser har referenslistor 
från tidigare studier använts för att bredda sökningen och identifiera återkommande 
referenser. Lööf (2005) skriver att referenslistor är bra att använda sig av då artiklar och 
böcker som hittas därigenom är använda av andra forskare, vilket ökar tillförlitligheten för 
dessa referenser. I databassökningarna har rutan ”Peer reviewed” kryssats i för att 
kvalitetssäkra forskningarna som tas med.
     Studierna som har bedömts vara relevanta för denna studie har skrivits in i en tabell för att 
ge en lätt överskådlighet för läsaren. I tabellen har används rubrikerna: Författare, namn på 
studien, metod, teorier och vilken urvalsgruppen varit i studierna som redogörs för. Tabellerna
har delats upp utifrån temaområdena som återfinns i tidigare forskning och presenteras i 
Bilaga 1. Tillvägagångssättet kan liknas vid vad Forsberg och Wengström (2008) kallar för 
systematisk litteraturstudie med skillnaden att fokus för föreliggande litteraturstudie inte varit 
att undersöka vilka behandlingsmetoder som fungerar. 

Kvantitativ metod

Silverman (2010) skriver att syfte och frågeställningar ska styra metodvalet. I denna studie är 
syftet att undersöka levnadsförhållanden bland arbetslösa ungdomar samt jämföra 
levnadsförhållandena inom gruppen. Vidare är syftet att undersöka konsekvenser av 
arbetslöshet på individnivå. Solomon och Draine (2010) skriver att kvantitativ metod lämpar 
sig bra när syftet är att undersöka samband mellan variabler samt för att studera vilka 
variabler som samvarierar och utövar påverkan på varandra. Att använda sig av en kvantitativ 
metod i föreliggande studie är därmed att föredra för att kunna utläsa samband mellan 
bakgrundsvariabler och levnadsförhållanden. En kvantitativ datainsamlingsmetod lämpar sig 
även bra då sambandsanalyser mellan bakgrundsvariabler och konsekvenser av arbetslöshet 
kommer att ske.  
     Silverman (2010) skriver att kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer syftar 
till att få en djupare förståelse för gruppers situation samt lyfta fram deras subjektiva 
upplevelser. Med en kvalitativ metod skulle en högre förståelse för ett fåtal arbetslösa 
ungdomars upplevelser av sin arbetslöshet kunna fås. I denna studie är dock syftet att belysa 
generella tendenser i högre grad och inte att öka förståelsen för ett fåtal arbetslösa ungdomars 
upplevelser. Studiens säger däremot en hel del om arbetslösa ungdomars livssituation. Vidare 
syftar studien till att undersöka om ekonomi- skam modellen är applicerbar för även andra 
konsekvenser av arbetslöshet än vad tidigare är undersökt. Det kan tänkas att en mindre 
urvalsgrupp inte kan bidra med den informationen. I studien är syftet snarare att förklara, än 
att på ett djupare plan, förstå arbetslösa ungdomars levnadsförhållanden och konsekvenser av 
arbetslöshet. 
     Solomon och Draine (2010) skriver att forskare som använder sig av kvantitativ metod 
strävar efter objektivitet i undersökningen. För att minimera risken för att forskarens egna 
värderingar och subjektiva åsikter har betydelse för resultatet intar forskaren en passiv roll. I 
föreliggande studie är det av vikt att resultatet inte påverkas av mina egna värderingar och 
föreställningar varpå en kvantitativ metod har varit tillämpar. För att inta en passiv roll har 
exempelvis på förhand strukturerade enkäter använts för att inte sättet som frågorna ställs på i 
enkäten ska påverkas av mig (se datainsamlings tekniker för konstruktion av enkäten). 
Silverman (2010) menar att det är bra om forskare gör det enkelt för sig genom att till 
exempel använda sig av befintlig data om sådan finns att tillgå. I processen med studien har 
övervägande gjorts angående om befintlig data hade kunnat användas. Statistiska centralbyrån
(SCB) har data som redogör för levnadsförhållanden bland unga. Dessa data täcker dock inte 
alla de variabler som ingår i föreliggande studie varpå en enkät delades ut till arbetslösa 
ungdomar. 
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Silverman (2010) skriver att enkäter även kan användas i kvalitativa studier. Enkäterna har då 
öppna frågor för att inte tvinga in respondenterna i något alternativ. Vissa av frågorna i 
enkäten är av kvalitativ art då de är ställda utan svarsalternativ. Det här har gjorts för att det 
var svårt att avgöra på förhand vad deltagarna skulle svara.  På de frågorna det har varit 
nödvändigt finns även svarsalternativet ”annan eller annat svarsalternativ” med friheten att 
skriva friare där deltagarna kan svara med egna ord om inget alternativ tilltalar dem. Utifrån 
Silvermans (2010) tes kan det tänkas att de öppna frågorna ger en mer nyanserad bild mellan 
att beskriva ungdomarnas situation (kvantitativt) och lyfta fram deras subjektiva upplevelse i 
högre grad (kvalitativt med öppna frågor).

Metodtriangulering

Menom och Cowger (2010) skriver att metodtriangulering innebär att forskare kombinerar 
kvalitativa och kvantitativa studier. Det här kan ske genom att en av metoderna används först 
för att sedan kompletteras med den andra eller att metoderna används samtidigt. Ett sätt att 
använda metoderna samtidigt är att en av metoderna används i högre grad än den andre. Som 
exempel nämner författarna enkäter där merparten av frågorna är med fasta svarsalternativ, 
medan det finns några öppna kvalitativa frågor också. I föreliggande studie innehåller enkäten
såväl frågor med fasta svarsalternativ som öppna frågor. Utifrån Menom och Cowger (2010) 
synsätt är det här en form av metodtriangulering. Styrkan med att kombinera metoder är enligt
Menom och Cowger (2010) att kombinationen ökar validiteten (se metoddiskussion - 
validitet). Författarna skriver att vad som är den ena metodens svaghet ofta kan ses som den 
andra metodens styrka. Till exempel kan kvantitativa studier generaliseras och kvalitativa 
studier ger ett djupare resultat. Med en metodtriangulering kan båda dessa aspekter nås. I 
denna studie blir dock inte resultatet lika djupgående som om intervjuer hade använts, men 
det blir mer informativa än om bara fasta svarsalternativ hade använts. Trianguleringen av 
kvantitativa frågeställningar i enkäten med kvalitativa öppna frågeställningar skapar såväl yta 
som djup vilket bidrar till en mer dynamisk bild av relationerna.

5.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Den vetenskapsteoretiska förståelsen bygger på ett kritisk realistiskt perspektiv. Stoehrel (u.å.)
skriver att det utifrån kritisk realism anses finnas en verklighet som är oberoende av oss som 
människor. Denna verklighet är ingenting som vi kan få objektiv kunskap om med de teorier 
och metoder som finns att tillgå utifrån att den kunskap vi har om verkligheten är socialt 
påverkad av vår omvärld (Danemark, 2008).

Kritisk realism

Danemark (2008) framför att vetenskapen inom kritisk realism anses ha en framträdande roll. 
Det här gör att det går att avgöra vilka beskrivningar av verkligheten som är mer 
sanningsenliga än andra. Danemark (2008) skriver att ett grundläggande antagande som görs 
inom kritisk realism är att det finns strukturer - mekanismer - kontext- utfall. På den 
ontologiska frågan om hur verkligheten är beskaffad är det kritiska realistiska svaret att 
verkligheten består av strukturer vilka inte går att observera, men som kan fångas via teoretisk
abstraktion, att det finns mekanismer som beroende på omständigheter gör att vissa strukturer 
blir mer eller mindre synliga. Inte heller mekanismerna går att erfara via våra sinnen. 
Slutligen består verkligheten av kontext och utfall där struktur och mekanism blir konkreta för
våra sinnen. I föreliggande studie är utgångspunkten att strukturerna är de normer och ideal 
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som råder inom produktions- och konsumtionssamhällen. Utifrån dessa normer är det viktigt 
att ha ett arbete och att konsumera. I det här blir då ungdomsarbetslöshet en strukturell 
problematik som inom den svenska kontexten leder till negativa konsekvenser för individerna.
Utfallet blir därmed de konsekvenser som kan följa med ungdomsarbetslöshet. För att 
motverka de utfall som arbetslöshet kan medföra (ex. ohälsa) finns det mekanismer i 
samhället som kan väga upp för det som arbetslösheten för med sig. I föreliggande studie är 
hypotesen att högre grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter leder till 
negativa konsekvenser för individerna. Det omvända blir då att mekanismer såsom en bra 
ekonomi och starka sociala band innebär att ungdomar inte påverkas lika negativt av sin 
arbetslöshet. Det finns även andra mekanismer som kan påverka ungdomarnas upplevelse av 
arbetslöshet såsom utbildning och arbetslivserfarenhet. 
     Då kontexten anses viktig för vilka utfallen blir utifrån kritisk realism läggs vikten i 
föreliggande studie på Sverige som strukturell kontext. Det kan tänkas att 
ungdomsarbetslöshet uppfattas olika i olika länder och leder till olika utfall. Sverige har ett 
utbrett välfärdssystem som verkar för att fånga upp de människor som har behov. Det här gör 
att ungdomar som är arbetslösa kan vända sig till Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för 
att få stöd och hjälp i form av bland annat ekonomiskt stöd och för att få en sysselsättning om 
dagarna. Det är dock viktigt att ha ett arbete i Sverige och som denna studie och tidigare 
studier (t.ex. Rantakeisu m.fl., 1997; Starrin m.fl. 2002b) visar riskerar människor som inte 
arbetar att utsättas för skamgörande effekter från människor i närheten. Det finns då två 
tydliga aspekter av arbetslöshet i Sverige; Sverige som land fångar upp människor som är 
arbetslösa, men invånare kan bli skuldbelagda om de saknar arbete och riskerar därmed att 
fara illa. 
     Tanken med uppsatsen är att skifta fokus från individnivå till strukturellnivå för att se hur 
ungdomar påverkas av arbetslöshet som strukturell problematik. Angelin (2009) skriver till 
exempel att vissa av de arbetslösa unga vuxna som deltar i studien beskyller sig själva för sin 
arbetslöshet. Det här beror delvis på att det är vad de får höra från personer i omgivningen 
såsom vänner, familj och personal på socialtjänsten. Tanken är att lyfta bort lite av 
skuldbeläggandet på individerna och istället undersöka vilka konsekvenser 
ungdomsarbetslöshet innebär för de arbetslösa ungdomarna. Med andra ord; hur en strukturell
problematik såsom ungdomsarbetslöshet påverkar de arbetslösa ungdomarna. Mindre fokus 
kommer att vara på anledningarna till ungdomsarbetslöshet.
     Danemark (2008) skriver att det inom samhällsvetenskapen inte finns några slutna system 
som studier kan bedrivas inom. Det här leder till att forskare måste beakta andra faktorer, 
generativa mekanismer, som i studierna som genomförs inte är undersökta. Även Stoehrel 
(u.å) skriver att vad som är viktigt att tänka på är att inte betrakta undersökningen och dess 
variabler som ett slutet system med fasta korrelationer, utan det finns andra faktorer som kan 
påverka. Vidare skriver Stoehrel (u.å) att det är viktigt att beakta att det finns en verklighet 
som existerar oberoende av oss som människor, det här gör att vi inte kan undersöka 
verkligheten, utan vi undersöker den empiriska domänen som vi genom våra sinnen har 
tillgång till. I föreliggande studie är det av vikt att ha i åtanke att ungdomsarbetslöshet och 
dess konsekvenser som studeras inte ska betraktas som ett slutet system. Till exempel kan det 
finnas andra mekanismer än ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter som gör att en 
ungdom mår dåligt av sin arbetslöshet. Alla faktorer är inte möjliga att undersöka då 
människor är komplexa och det finns många olika saker som påverkar oss. 
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5.3 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (u.å.) skriver att det framförallt är fyra stycken etiska krav som ska uppfyllas
i studier. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska få all information som kan 
tänkas påverka deras vilja att delta i studien. Information som ska ges är bland annat angående
syftet med studien, deltagarnas roll i studien, att deltagande är frivilligt och att deltagarna har 
rätt att avbryta sitt deltagande. Det finns olika typer av studier där deltagarna har olika grad av
delaktighet. I en enkätstudie är deltagarna aktiva och ska ha ovannämnda information. I 
enkäten tillhörande studien (se bilaga 2) finns ett missiv med nödvändig och relevant 
information angående exempelvis syftet med föreliggande studie och att deltagandet är 
frivilligt. 
     Det andra kravet är enligt Vetenskapsrådet (u.å.) samtycke som innebär att de som deltar i 
studien ska samtycka till att göra så. Om deltagarna är under 15 år ska även vårdnadshavares 
samtycke fås. Vid enkätutdelning räknas det som att samtycke inhämtats om deltagarna får 
information enligt kravet och fyller i enkäten. Forskaren behöver alltså inte hämta in 
samtycke från alla som deltar innan enkäten delas ut. Deltagarna i studien är alla över 15år 
vilket gör att samtycke ej behövs från vårdnadshavare. Deltagarna har fått information om att 
deltagandet är frivilligt och då de har besvarat enkäten kan det utifrån Vetenskapsrådets (u.å.) 
direktiv anses som att de gett sitt samtycke till att delta. 
     Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å.) att personuppgifter ska lagras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. All insamlad data ska avidentifieras så 
personer utifrån inte kan ta reda på vem som svarat vad i en intervju eller vem kryssat i vad i 
en enkät. I enkäten tillhörande studien förekommer inga frågor angående deltagarnas 
personuppgifter såsom namn och adress, då det är irrelevant för studien och kan leda till att 
personerna kan identifieras. Vidare redovisas resultatet på gruppnivå vilket gör att det är 
svårt/omöjligt att identifiera enskilda individer. Överväganden som gjorts är om det i 
uppsatsen ska skrivas ut vilka kommuner som studien är genomförd i eller om det räcker med 
mellanstor kommun och mindre kommun. Slutsatsen blev att använda mellanstor kommun 
och mindre kommun.
   Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å) att insamlad data inte får användas till 
annat än det som avses med studien. Insamlad data får till exempel inte vara underlag för 
tvångsvård eller dyl. Om den enskilde vill att materialet ska komma till exempelvis 
socialtjänstens kännedom är det däremot okej. De ifyllda enkäterna till studien används enbart
till studien. Det går inte identifiera enskilda individer, vilket gör det svårt/omöjligt att kunna 
använda materialet som underlag för en anmälan. Det som problematiserar studien utifrån 
nyttjandekravet är att det är frågor om kriminalitet och missbruk med i enkäten. Det kan 
tänkas att det finns ungdomar i studien som skulle behöva hjälp med sin problematik. Det 
skulle dock strida mot såväl nyttjandekravet som konfidalitetskravet att ha en fråga om namn 
med, bara för att se vilka enskilda ungdomar som har svårare problematik.

5.4 Datainsamling

Under detta avsnitt presenterar hus insamlingen av data har gått till i studien. Genomgången 
inleds med en beskrivning av urvalsmetod, därefter kommer datainsamlingstekniker. 
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Urvalsmetod

Det finns vissa förutsättningar som ska uppfyllas för att resultatet i kvantitativa studier ska 
kunna generaliseras till populationen. För att ett resultat ska kunna generaliseras utöver 
urvalsgruppen behöver representativiteten säkerställas (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 
2003). Den vanligaste formen av urvalsmetodik i kvantitativa studier är olika former av 
sannolikhetsurval (Nugent, 2010). Sannolikhetsurval görs för att urvalsgruppen då kan 
generaliseras till populationen. Alla människor i en population behöver nödvändigtvis inte ha 
lika stor chans att väljas ut, men chansen för att var och en ska väljas ut kan beräknas 
(Djurfeldt m.fl., 2003; Nugent, 2010). Urvalsramen består av en lista eller annan förteckning 
över de människor som kan väljas ut för en studie, det vill säga populationen. Urvalsramen 
skiljer sig dock från populationen då människor som tillkommit eventuellt inte står med ännu 
och människor som inte längre ingår i populationen kan stå kvar. Under idealiska 
omständigheter är population och urvalsram identiska med varandra (Djurfeldt m.fl., 2003). I 
föreliggande studie består populationen av alla arbetslösa ungdomar i de kommuner som 
undersökningen genomförts i. För att kunna generalisera resultatet från urvalsgruppen till alla 
arbetslösa ungdomar i dessa kommuner vore det lämpligaste tillvägagångssättet att utgå från 
en urvalsram för att välja ut deltagare. Det här har dock inte kunnat ske i denna studie, vilket 
har gjort att ett icke-sannolikhetsurval har tillämpats.
     När ett icke-sannolikhetsurval används går det inte att säkerställa i vilken mån resultatet är 
representativt för populationen. En form av icke sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval. Det
här innebär att de som uppfyller kriterierna för att delta i en studie väljs ut. Den största 
fördelen med bekvämlighetsurval är att de är enkla att använda (Nugent, 2010). 
Urvalsförfarandet i denna studie kan liknas vid bekvämlighetsurval där de ungdomar som 
uppfyller kriterierna har vals ut för att delta i studien. I den mellanstora kommunen har 58 
enkäter samlats in och i den mindre kommunen har 22 enkäter samlats in, vilket innebär att 
det totalt sett är 80 enkäter. De olika kommunerna används som kontrollvariabler, men inga 
direkta jämförelser mellan kommunerna görs. I den mindre kommunen finns det enligt 
Arbetsförmedlingens (2013a) statistik 186 arbetslösa personer i oktober 2013 och i den 
mellanstora kommunen finns det 1717 arbetslösa personer. Detta är då ungdomar i åldern 18-
24 år som är inskrivna vid arbetsförmedlingen. 

Datainsamlingstekniker

Utifrån tidigare studier och problemområdet sammanställdes en enkät (se bilaga 2). Enkäten 
utgår från de teman som specificerats i tidigare forskning, det vill säga 1) ekonomiska 
konsekvenser av arbetslöshet 2) emotionella konsekvenser av arbetslöshet 3) hälsa 4) sociala 
relationer och fritid 5) rökning, alkohol och droger 6) kriminalitet och 7) livet i sin helhet. 
Frågorna i enkäten kommer från tidigare studier, för att säkerställa att de är användbara i 
föreliggande studie. De flesta frågorna i enkäten kommer från Angelins (2009) studie 
angående arbetslöshet bland unga vuxna. Vidare har frågor angående skam och ekonomi 
hämtats från Jönsson och Starrin (2000). Frågor angående alkoholmissbruk har hämtats med 
inspiration från Hammarström, Janlert och Winefield (2002) och Mossakowski (2008) studier 
angående alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. I föreliggande studie har dock 
narkotikafrågorna formulerats om till att se om användningen har förändrats sedan 
arbetslösheten, samt har en liknande fråga formulerats för alkoholkonsumtion. Frågor 
angående kriminalitet är hämtade från en rapport genomförd av brottsförebyggande rådet 
(2007) där de genom en enkät har undersökt ungdomars delaktighet i och erfarenhet av 
ungdomsbrottslighet. Även dessa formulerades om till att vara om de förändrat sin aktivitet 
sedan arbetslösheten. Då det i denna studie har varit tvunget att använda flera olika enkäter 
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för att få in ett resultat kan det tolkas som att det är av vikt att undersöka ungdomsarbetslöshet
utifrån dessa aspekter då det inte tidigare är gjort. 
     Den färdiga enkäten består av 84 frågor. Genom en pilotstudie med fyra ungdomar 
framkom att ifyllandet av enkäten tar mellan 10-20 minuter, vilket anses som överkomligt.
     Tillvägagångssättet i den mindre kommunen var att kontakt togs med Arbetsförmedlingen. 
De kunde tyvärr inte hjälpa med insamling, men kunde förmedla kontaktuppgifter till en 
jobbcoach inom en åtgärd som kallas för unga till arbete4. Jobbcoachen ställde sig positiv till 
undersökningen och tog emot enkäter som förmedlades vidare till ungdomarna. Jobbcoachen 
tipsade om en privat åtgärd som drivs i kommunen för att motverka arbetslöshet bland 
ungdomar. Åtgärden kallas för ”work for you”5. Kontakt togs med en jobbcoach på work for 
you som även hon ställde sig positiv till undersökningen och förmedlade enkäter vidare till 
ungdomar. Tanken var även att jag skulle vara på plats på Arbetsförmedlingen i kommunen 
under några dagar för att i kundmottagningen dela ut enkäter till de ungdomar som kan tänka 
sig att vara med i studien. Arbetsförmedlingen kom dock sedan fram till att det inte är 
lämpligt på grund av att vissa av frågorna i enkäten är känsliga att besvara. Totalt sett har 22 
enkäter besvarats i den mindre kommunen, vilket är färre än vad jag hoppats på.
     Tillvägagångssättet i den mellanstora kommunen var att kontakt togs med en 
arbetskonsulent på jobbdirekt som tipsade om educutus och communicare. Communicare6 
ställde sig positiva till deltagande och tog emot enkäter för att dela ut till ungdomarna. 
Kontakt togs även med work for you som även de ställde sig positiva till deltagande och 
förmedlade enkäten vidare till ungdomarna. Totalt samlades 58 enkäter in i den mellanstora 
kommunen, vilket innebär att totalt 80 enkäter har samlats in i båda kommunerna. Idealet i 
båda kommunerna hade varit om jag själv hade varit på plats och kunnat svara på frågor 
angående enkäten och frågorna, men detta var inte möjligt av olika skäl varpå jobbcoacherna 
stod för utdelandet och insamlandet av enkäter. Internt bortfall redovisas på frågan angående 
årsinkomst där det internera bortfallet är av betydande karaktär. På de resterande frågorna är 
det inte mer än max 3 personer som inte har svarat varpå det interna bortfallet ej redovisas.  

5.5 Analys av empiri

I detta avsnitt presenteras hur analysen av insamlad data har gått till. För beskrivs vilka 
kategoriseringar som har gjorts, därefter hur empirin har analyserats och slutligen beskrivs hur
analyser utifrån ekonomi- skammodellen har genomförts. 

Kategoriseringar

Djurfeldt m.fl. (2003) skriver att olika kategorier kan slås ihop för att förtydliga 
framställningen av resultatet. Sammanslagningar har gjorts mellan följande variabler då den 
ursprungliga indelningen saknar teoretisk betydelse: frågan om lyxvaror har slagits ihop till 
har köpt eller har inte köpt, oavsett i vilken mån ungdomarna har införskaffat lyxvaror. Vidare
har klasstillhörighet slagits ihop så att under- och arbetarklass är i en kategori och medelklass 
i en. Även hälsofrågorna har slagits ihop till att vara om ungdomarna har de olika 
hälsobesvären som frågades om minst en gång i veckan eller mer sällan.

4 Unga till arbete är en åtgärd som arbetar för att få ut ungdomar i sysselsättning. 
5 Work for you är en privat åtgärd som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen för att få ut ungdomar i 
arbete
6 Communicare arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner för att få ut ungdomar i arbete. 
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Dataanalyser

Djurfeldt m.fl. (2003) skriver att det finns ett stort antal olika sätt att analysera kvantitativ data
på. I de fall en variabel används kallas det för univariat analys eller beskrivande statistik. I 
föreliggande studie har univariata analyser använts för att beskriva respondenternas 
bakgrundsförhållanden, bland annat ålder, kön och utbildningsnivå. I bivarita analyser 
inkluderas två olika variabler för att kolla om de samvarierar. Bivariata analyser har bland 
annat genomförts för att undersöka levnadsförhållanden utifrån kön, klass och födelseland. 
Djurfeldt m.fl. (2003) skriver att i multivariata analyser ingår tre eller fler variabler. 
Multivariata analyser har i föreliggande studie använts för att kontrollera om observerade 
bivariata samband får ökat eller minskat analytiskt stöd. Till exempel har samband som 
kommit fram i bivariata analyser kontrollerats mot andra bakgrundsvariabler, för att i den mån
det är möjligt utesluta att andra faktorer skapar observerade samband. 
    För att ta reda på om två eller fler variabler samvarierar finns det olika tester som kan 
genomföras. I studien har jag där det är möjligt använt chi2 och p-värde. Djurfeldt m.fl. (2003)
skriver att chi2 är ett test som används vid hypotesprövning. Om beroende föreligger mellan 
variabler kan mothypotesen antas. Om det inte föreligger samband kan nollhypotesen antas. 
Vidare skriver Djurfeldt m.fl. (2003) att det inte går att använda chi2 om mer än 20 procent av 
rutorna i en tabell har ett förväntat absolut värde som understiger fem. Då det har varit ett 
mindre urval i föreliggande studie har det vid vissa av analyserna varit fem eller färre 
förväntade observationer. Det här gör att chi2 och dess p-värde inte har kunnat användas vid 
alla analyser. I de fallen har fisher's exact test använts. Djurfeldt m.fl. (2003) skriver att 
fisher's exact test kan användas vid hypotesprövning i fyrfältstabeller och är ett vanligt test 
när undersökningen har en mindre urvalsgrupp. På grund av att det är en mindre urvalsgrupp i
studien visar de analytiska testerna vid vissa av tabellerna inte på statistiskt signifikanta 
samband, trots att de statistiska skillnaderna är stora. När de statistiska skillnaderna varit 10 
procent eller större har det skrivits ut som ”statistisk skillnad” och analyserats utifrån att 
samband föreligger. Läsaren bör dock ha i åtanke att dessa samband inte är signifikanta och 
bör således tolkas med försiktighet. Hade urvalsgruppen varit större hade sådana 
procentskillnader indikerat signifikanta samband. 

Analys utifrån ekonomi- skammodellen

Andra studier (se t.ex. Jönsson & Starrin, 2000) som använt sig av ekonomi- skam modellen 
har analyserat materialet med hjälp av faktoranalys. Lilja (2005) skriver att faktoranalys 
innebär att forskaren reducerar antalet faktorer. Forskaren slår då ihop olika variabler och 
kollar vad den sammanlagda effekten blir. Variablerna som kombineras ska ha visat sig 
samvariera. I föreliggande studie har en variant av faktoranalys använts. Till att börja med 
kategoriserades frågorna om ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter till ja och nej. 
De som har svarat ja har då drabbats, antingen i högre eller lägre grad. Ett undantag gjordes 
för frågan om ungdomarna kan få fram 8000 kronor på en vecka. De som har svarat ja på 
denna har lägre grad av ekonomisk påfrestning varpå ja blev nej och vice versa. Ja står alltså 
för ekonomisk påfrestning och nej för lägre grad av ekonomisk påfrestning. Detsamma gäller 
för skamgörande effekter där ja står för att de har blivit utsatta och nej för att de inte har det. 
Totalt var det 10 frågor om ekonomisk påfrestning i enkäten. Nästa steg i analysen var att 
räkna hur många av dessa som varje ungdom svarat ja på. De som har svarat ja på minst fem 
av de tio frågorna har kategoriserats som att de har en svårare ekonomisk situation, jämfört 
med dem som svarat ja på 0-4 av frågorna. I enkäten fanns det åtta stycken frågor om 
skamgörande effekter. De som har svarat ja på minst fyra av frågorna har ansetts uppleva 
högre grad av skamgörande effekter, jämfört med de som har svarat ja på 0-3 av frågorna. 

37



Fyra kategorier har utifrån denna kategorisering skapats; högre grad av ekonomisk 
påfrestning, lägre grad av ekonomisk påfrestning, högre grad av skamgörande effekter och 
lägre grad av skamgörande effekter. Varje ungdom befinner sig i två av dessa kategorier. 
      Analyser har därefter genomförts utifrån ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter
var för sig. Det här gjordes för att ta reda på vilka konsekvenser de leder till för sig. Därefter 
kategoriserades de ungdomar som upplevt högre grad av ekonomisk påfrestning och 
skamgörande effekter ihop i en grupp och de som upplevt låg grad av dem i en grupp. 
Resterande sattes som missing i SPSS och inkluderades inte i analysen utifrån ekonomi- och 
skammodellen. I dessa analyser har fisher’s exact test gått att få fram, då det krävs en 
fyrfältstabell för att genomföra analyser med fisher’s exact test. Det här resultatet redovisas i 
ruta ett och fyra i tabell 27. Därefter genomfördes en analys där de med antingen hög grad av 
skamgörande effekter och låg grad av ekonomisk påfrestning eller vice versa togs med 
tillsammans med de med högst och lägst påfrestning. I dessa analyser bildades fyra kategorier,
varpå inga analytiska tester har kunnat genomföras för att säkerställa sambanden utan det blir 
enbart en empirisk illustration i tabell 27, ruta två och tre. 

5.6 Metoddiskussion

I avsnittet som följer diskuteras studiens för- och nackdelar. Inledningsvis presenteras 
studiens validitet, sedan reliabilitet och slutligen begränsningar med vald metod.

Validitet

För att uppnå en hög validitet i kvantitativa studier ska forskaren undersöka det som avses att 
undersöka (Basham, Jordan & Hoefer, 2010; Djurfeldt m.fl., 2010). Basham m.fl. (2010) 
skriver att för att undersöka det som avses är det av vikt att mätinstrumentet är korrekt 
utformat. Därmed har jag reflekterat över frågorna i enkäten och om de överensstämmer med 
vad studien avser att undersöka. Vidare har jag använt enkäter använda i tidigare forskningar i
den mån det varit möjligt för att säkerställa att enkätens frågor fungerar. Något som 
problematiserar validiteten är i vilken mån respondenterna svarar sanningsenligt. Om de 
svarar sanningsenligt är validiteten hög. Om de däremot svarar utifrån hur de önskar att deras 
liv ser ut eller döljer viss information blir validiteten låg då empirin i så fall handlar om hur 
deltagarna önskar att deras liv ser ut, eller utifrån vad de känner att de kan svara. För att i den 
mån det går få in ett sanningsenligt resultat uppmuntras deltagarna i missiven (se bilaga 1) vid
datainsamlandet att svara sanningsenligt. Vidare är deltagarna anonyma och även denna 
information förmedlas i missiven, för att de ska känna sig säkra med att besvara även de 
känsligare frågorna. 
     Det finns såväl extern som intern validitet. Nugent (2010) skriver att extern validitet 
innebär i vilken mån som resultatet kan generaliseras till populationen. Extern validitet beror 
därmed på urvalsförfarandet. I studien har ett icke-sannolikhetsurval används vilket innebär 
att resultatet inte kan generaliseras till populationen. Däremot kan en teoretisk generalisering 
göras som innebär att de tendenser som framkommer i studien kan tänkas gälla för 
populationen i sin helhet. Det här bekräftas ytterligare om resultatet överensstämmer med 
tidigare studier och teorier som används. 
      För att en hög intern validitet ska uppnås framför Bryman (2008) att observerade samband
ska stämma. Det är problematiskt att avgöra graden av intern validitet i studien då det finns 
många olika faktorer som samvarierar i människors liv. Det här kan innebära att det finns 
andra bakgrundsvariabler, det vill säga generativa mekanismer som inte är undersökta i 
studien, som i högre mån påverkar ungdomars levnadsförhållanden. Vidare kan det tänkas att 

38



konsekvenser av arbetslöshet som framkommit i studien egentligen är konsekvenser av något 
annat som inte heller är mätt i föreliggande studie. Då sambanden ändå är säkerställda bland 
80 ungdomar med olika bakgrundsförhållanden kan det tänkas att arbetslösheten – som ju 
faktiskt är den gemensamma nämnaren – leder till dessa konsekvenser. Kontrollvariabler har 
använts i multivariata analyser för att säkerställda att observerade samband stämmer och inte 
beror på andra faktorer som ingår i studien. 
     Menon och Cowger (2010) skriver att validiteten blir högre om metodtriangulering 
används i en studie. I föreliggande studie används som ovannämnt metodtriangulering. Det 
här höjer validiteten då sannolikheten för att forskaren undersöker det som avses ökar. 

Reliabilitet

Basham m.fl. (2010) skriver att reliabilitet nås om en studie är tillförlitlig och kan upprepas 
med samma resultat. Vidare skriver de att människor är komplexa och att det inte är säkert att 
de reagerar likadant inför en undersökning vid olika tillfällen. Denna studie är relativt enkel 
att upprepa då enkäten bifogas som bilaga och kan användas i liknande studier i framtiden. 
För att öka studiens tillförlitlighet har jag kontrollerat enkäterna i SPSS två gånger innan 
analysen påbörjats för att justera eventuella inmatningsfel.
     Lilja (2005) menar att sättet som enkätfrågorna ställs på är viktigt när det gäller reliabilitet.
För att få en hög reliabilitet är det viktigt att frågorna är tydligt formulerade för att minska 
tolkningsutrymmet. Om frågorna öppnar upp för olika tolkningar kommer inte studien att bli 
tillförlitlig. Då jag främst använt mig av enkätfrågor som finns i andra studier vet jag att andra
forskare bedömt frågorna som tillförlitliga. Under vissa frågor som skulle kunna öppna upp 
för tolkning är det kursiverat vad som menas för att minska möjliga tolkningar. För att ta reda 
på hur andra uppfattar ifyllandet av enkäten har en mindre pilotundersökning genomförts. 
Fyra ungdomar (en arbetslös, en som har praktik för arbetsträning, en student och en som 
arbetar extra) testade då att fylla i enkäten och återkom med kommentarer angående frågor 
som öppnar upp för tolkning, är svåra att förstå eller saknar svarsalternativ som en kan tänkas 
vilja svara. Vidare beskrev de hur det var att fylla i enkäten och hur lång tid det tog. Något 
som jag reflekterat över är antalet frågor i enkäten då det är relativt många. Ungdomarna i 
pilotundersökningen menade dock att det inte tog längre än 10-20 minuter att fylla i varpå jag 
bedömde enkäten som användbar. 
     En del av enkätfrågorna har enbart svarsalternativen ja och nej. Då en del av ungdomarna 
antingen satt krysset mellan ja och nej eller lagt till kanske själva har jag valt att lägga in det i 
SPSS för att öka tillförlitligheten och minska mitt tolkningsutrymme gällande vad 
ungdomarna menar. Ett till svarsalternativ har även lagts till gällande huvudsaklig försörjning 
då en del av deltagarna har någon ersättning som komplement till den lön de får från 
exempelvis extrajobb och timvikariat. Även detta har gjorts för att öka studiens tillförlitlighet 
då alternativen stod mellan detta och att exkludera de enkäter som kryssat i två 
svarsalternativ.

Begränsningar med vald metod

Begränsningarna och svårigheterna med studiens genomförande rör främst 
datainsamlingsteknikerna. Det har varit problematiskt att hitta ungdomar som kan fylla i 
enkäten utifrån att Arbetsförmedlingen tackade nej till att delta. Som ovan nämnts hade ett 
sannolikhetsurval varit att föredra för att studiens resultat ska vara generaliserbart utanför den 
undersökta gruppen. Att göra ett bekvämlighetsurval i en kvantitativ studie har implikationer 
för i vilken grad resultatet kan tänkas gälla för andra personer utanför undersökningsgruppen. 
Däremot kan en teoretisk generalisering göras utifrån tidigare forskningar och teorier. Vidare 
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hade det varit att föredra om jag var på plats när ungdomarna fyllde i enkäterna, vilket inte var
möjligt. Det kan tänkas att det varit osäkra över någon fråga därmed varit osäkra över hur de 
ska besvara denna, vilket hade kunnat undvikas om jag var på plats. Fördelen med att jag inte 
var på plats är att de kan känna sig helt anonyma då jag inte har träffat dem. 
    En annan begränsning som har uppstått är att jag inte lyckades dela ut fler enkäter i 
kommunerna. Målet var att åtminstone samla in 100 enkäter, vilket inte lyckades. När jag 
samlat in enkäterna har jobbcoacherna berättat att en del ungdomar upplever enkäten som för 
lång och därmed har valt att avstå från deltagande. 
    Lilja (2005) skriver att en begränsning med faktoranalys är att det är upp till forskaren att 
avgöra vad de hopslagna kategorierna innebär. I föreliggande studie användes en snarlik 
metod jämfört med tidigare studier som använt ekonomi- och skammodellen. Det här gör att 
vilka kategorier som skulle skapas redan var bestämt från början, oberoende av vad det 
insamlade resultatet visar.
    Silverman (2010) menar att en nackdel med kvantitativ metod är att det ej ger ett djupt 
resultat och det går att uppleva det som att deltagarnas perspektiv ej lyfts fram i tillräckligt 
hög grad. Det är omöjligt att veta vad som hade kommit fram om jag genomfört intervjuer.  
Det kan dock tänkas att det hade gett en djupare förståelse, men nu är syftet främst att förklara
och beskriva för att få fram generella tendenser. För att försöka väga upp det negativa som 
fasta svarsalternativ kan föra med sig har jag försökt balansera upp resultatet med hjälp av 
öppna frågor i enkäten.  Det här öppnar upp för ungdomarnas egna tankegångar och ger ett 
mer nyanserat resultat. Något jag har reflekterat över under bearbetningen av insamlat 
material är att jag gärna hade velat ställa följdfrågor efter att jag läst vad ungdomarna skrivit. 
Det här har dock inte varit möjligt, men hade varit det om jag genomfört intervjuer istället. 
     Något annat som kan tänkas vara negativt med enkätutdelning är att de deltagande ej 
svarar sanningsenligt. Under en intervju kan det tänkas vara svårare att ljuga, men det kan 
även förekomma där varpå det är en faktor som får räknas med i studier. Det kan även tänkas 
att ungdomarnas påverkades av vad de tror mina förväntningar är och besvarade enkäten 
därefter. Jag har inte träffat ungdomarna varpå det blir svårare för dem att svara utifrån vad de
tror att jag vill ha för svar. 
    Vad som ska has i åtanke när uppsatsen läses är att det är ungdomarnas perspektiv som 
lyfts fram. Det kan tänkas att arbetslösa ungdomars situation hade tett sig annorlunda ur en 
exempelvis arbetsförmedlares eller socialsekreterares perspektiv. Syftet med studien är dock 
att lyfta fram de arbetssökande ungdomarnas upplevelser.

6. RESULTAT OCH ANALYS

Resultatgenomgången inleds med en beskrivning av undersökningsgruppen. Första temat som
presenteras är sysselsättning och hur ungdomarna upplever deltagande i 
arbetsmarknadspolitiska program. Därefter redovisas ungdomarnas ekonomiska situation och 
upplevelse av skamgörande effekter.  I relation till detta beskrivs arbetslöshetens 
konsekvenser på livsområdena 1) hälsa 2) sociala relationer och fritid 3) konsumtion 4) 
rökning, alkohol och droger 5) kriminalitet 6) livet i sin helhet. Inom varje område beskrivs 
först hur förhållandena ser ut för ungdomarna i urvalsgruppen, sedan analyseras de utifrån 
bakgrundsförhållanden, ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter, var för sig.  I ett 
försök att fånga den samlade effekten av hur individen påverkas av arbetslöshet genomförs 
multivariat dataanalys som innebär att bakgrundsvariabler antingen i relation till ekonomisk 
påfrestning eller skamgörande effekter inkluderas. Slutligen sätts de ovannämnda 
livsområdena in i ekonomi- skammodellen och analyseras utifrån ekonomisk påfrestning och 
skamgörande effekter. 
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6.1 Bakgrundsförhållanden

I detta avsnitt presenteras urvalsgruppen avseende andel män och kvinnor, klasstillhörighet, 
etnicitet, utbildning och arbetslöshet med mera. 

Kön, klass, ålder och etnicitet samt funktionsnedsättning 

Av ungdomarna som har besvarat enkäten är 52 procent unga män och 48 procent unga 
kvinnor. Det är därmed en jämn könsfördelning i gruppen. Vidare är det 11 procent som 
svarat att de tillhör underklass, 46 procent arbetarklass och 43 procent medelklass. 
Konsekvenserna som följer av att vara arbetslös och tillhöra underklass och arbetarklass har 
visat sig vara likartade varpå en kategorisering av dessa kategorier har gjorts. Detta har även 
varit att föredra utifrån att det är en relativt liten andel som klassar sig som underklass. Det är 
då 57 procent av ungdomarna som klassar sig själva som under- och arbetarklass och 43 
procent som medelklass. Ålderspannet bland ungdomarna är 19-25 år och 71 procent av 
ungdomarna är mellan 20-22 år.  Av ungdomarna är det 93 procent som angett att de är födda 
i Sverige. Slutligen är det 14 procent av ungdomarna som angett att de har en 
funktionsnedsättning. Av dessa är det 36 procent som angett en psykisk funktionsnedsättning, 
55 procent som angett en fysisk och 9 procent som angett dyslexi. I analyser utifrån 
bakgrundsförhållanden används enbart kön och klass. Etnicitet har valts att plockas bort i 
analyserna då en komparativ analys ej hade gett ett rättvist resultat då en så låg andel är födda 
utanför Sverige. Det här gör även att dataanalyserna inte gett några signifikanta resultat. 
Likaså valdes funktionshinder att plockas bort av samma anledningar då endast ett fåtal har 
funktionshinder. 

Utbildning

Av ungdomarna i studien är det 85 procent som har slutfört gymnasiet, av resterande 15 
procent som saknar gymnasiebehörighet har merparten (10 %) inte slutfört studierna och en 
mindre andel (5 %) inte påbörjat gymnasiestudierna. Totalt sex procent av ungdomarna har 
studerat på universitet/högskola mindre än tre år och 3 procent har gått högskola/universitet 
tre år eller längre. Tidigare studier (t.ex. Hammer, 2006) har visat att utbildningsnivå påverkar
ens chanser på arbetsmarknaden då kraven på att ha en utbildning för att få arbete ökar. I 
föreliggande studie är det en låg andel som inte har gått gymnasiet varpå analyser utifrån 
utbildningsnivå ej redogörs för då det ej gett några signifikanta resultat.

Varaktighet av arbetslöshet

Som diagram 1 nedan visar har hälften av ungdomarna varit arbetslösa 7-12 månader, medan 
det är en relativt låg andel (13 %) som varit arbetslösa längre än så. Att en majoritet (86 %) av
ungdomarna i studien har varit arbetslösa ett år eller mindre kan vara bra att ha med sig och 
reflektera över när resterande delar av resultat och analys läses. 
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Diagram 1- Beskrivning av arbetslöshetens varaktighet i gruppen i procent 
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6.2 Ekonomi 

I föreliggande avsnitt presenteras ungdomarnas ekonomiska situation och upplevelse av 
ekonomisk påfrestning. Den ekonomiska situationen analyseras sedan utifrån kön och klass. 

Inkomster

Frågor om ungdomarnas ekonomi som ställdes var vilken deras huvudsakliga försörjning är 
och vilken årsinkomst de har samt frågor om ekonomisk påfrestning. Som huvudsaklig 
försörjning har 60 procent av ungdomarna angett ”försörjningsstöd eller liknande”, 12 procent
har angett A-kassa och 10 procent aktivitetsstöd. Det är även 10 procent som har angett lön 
och någon form av ekonomiskt stöd. När det gäller årsinkomst är det ett internt bortfall av 33 
procent. Av dem som svarade har 37 procent angett att de inte vet vad årsinkomsten är och 41 
procent har angett att de tjänar 50 000 kronor eller mindre per år. 
     Av dem som har försörjningsstöd har 43 procent angett att de tjänar mindre än 50 000 
kronor och 40 procent att de inte vet. Av dem som har aktivitetsstöd har 60 procent angett att 
de tjänar mindre än 50 000 kronor och resterande 40 procent att de inte vet. Ungdomar som 
uppbär försörjningsstöd eller aktivitetsstöd lever därmed med en ekonomisk osäkerhet då en 
klar majoritet av dem tjänar under 50 000 kronor per år eller inte vet vad deras årsinkomst är. 
Det här innebär att en stor andel av ungdomarna i studien lever med en ekonomisk fattigdom 
och utsatthet. Till exempel innebär en årsinkomst av 50 000 kronor att ungdomarna har cirka 
139 kronor per dag att leva med (50 000 kronor/12 månader/30 dagar). Att ungdomarna i 
föreliggande studie har en låg årsinkomst och osäker ekonomisk situation gör att de har sämre
förutsättningar att kunna konsumera i lika hög grad som icke arbetslösa människor. Bauman 
(1998) menar att konsumtion har tagit över den roll som arbete hade i produktionssamhället. 
Bauman (2008) skriver att de människor som konsumerar inkluderas och belönas i form av 
social status. Enligt hans tes riskerar därmed ungdomarna i denna studie att exkluderas på 
grund av att de inte kan konsumera. Att ungdomar som är arbetslösa har en påfrestande 
ekonomisk situation styrks även av tidigare studier. Angelin (2007) skriver att många av 
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ungdomarna i hennes intervjustudie är bekymrade över sin ekonomiska situation och alla 
ungdomar i Stojanovic (1998) studie anger att de har ekonomiska svårigheter. 

Ekonomisk påfrestning

Tabell 1 nedan visar vilka ekonomiska konsekvenser den ekonomiskt påfrestande situationen 
för med sig för ungdomarna i föreliggande studie. 

Tabell 1- Ekonomisk påfrestning
Ekonomisk påfrestning Ja Nej
Ekonomisk hjälp 74 % 26 %

8000kr på en vecka 39 % 61 %

Svårigheter att betala löpande utgifter 42 % 58 %

Lånat pengar 40 % 60 %

Ej betalat räkningar i tid 37 % 63 %

Sålt ägodelar 32 % 68 %

Inkassokrav 17 % 83 %

Betalningsanmärkning 11 % 89 %

Skulder hos kronofogden 9 % 91 %

Pantsatt ägodelar 5 % 95 %

SMS-lån 4 % 96 %

Starrin och Jönsson (1998) kom fram till att det vanligaste sättet för människor upp till 29 år 
att hantera den ekonomiska påfrestningen som arbetslöshet för med sig var att låna pengar och
att inte betala räkningar i tid. Som tabell 1 visar är det i föreliggande studie 40 procent 
respektive 37 procent som angett att de lånat pengar och ej kunnat betala räkningar i tid. I 
denna studie får en stor del av ungdomarna (74 %) ekonomisk hjälp från föräldrarna, vilket 
ligger i linje med vad Majamaas (2011) studie visat.
     Hjort (2004) redogör för att en väg in i samhället för människor som saknar arbete kan 
vara genom lån och krediter då det innebär att de kan konsumera och känna sig som andra. 
Endast ett fåtal av ungdomarna i studien har tagit SMS-lån, däremot är det en högre andel som
får och får låna pengar från närstående. Tidigare forskning (se bland annat Furlong och 
Cartmel, 2003) visar att i länder där bidragsnivåerna är högre och/eller där ungdomar erhåller 
stöd från föräldrar ökar individens chanser till att inkluderas i samhället. Det kan alltså tänkas 
vara positivt att många av ungdomarna i föreliggande studie erhåller stöd från föräldrarna, då 
det minskar risken för att de ska marginaliseras eller exkluderas från samhället. Furlong och 
Cartmels(2003) resultat visar att en högre inkomst minskar risken för att arbetslösa ungdomar 
kommer att exkluderas och marginaliseras från samhället.
     Hjort (2004) poängterar att människors förmåga att konsumera är beroende av deras 
inkomster, vilket gör att vissa människor riskerar att exkluderas på grund av en oförmåga för 
konsumtion. Det här överensstämmer även med Baumans (2008) tes. Han skriver att 
människor som kan konsumera i lägre grad riskerar att exkluderas från konsumtionssamhället.
Ungdomar som då har högre inkomster kan konsumera och riskerar därmed inte att 
marginalisera och exkluderas, i lika hög grad som ungdomar som har låga inkomster och inte 
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får någon ekonomisk hjälp. 
     Både Bauman (2008) och Hjort (2004) uttrycker att tanken i konsumtionssamhället är att 
alla människor kan konsumera, det är bara en fråga om individuella prioriteringar och val. 
Hjort (2004) problematiserar i relation till detta att en påfrestande ekonomisk situation blir än 
mer besvärlig att hantera då individen själv beskylls. Utifrån dessa teser kan det tänkas att 
ungdomarna i föreliggande studie beskylls för att de är arbetslösa och inte kan konsumera. Att
vara ifrågasatt av omgivningen på grund av att vara arbetslös och för att inte kunna 
konsumera kan tänkas vara ytterligare påfrestningar för ungdomarna, utöver arbetslösheten i 
sig som är problematisk. 

Tabell 2- ekonomisk påfrestning utifrån kön
Ekonomisk påfrestning Män Kvinnor

Ja Nej Ja Nej
Ekonomisk hjälp* 66 % 34 % 84 % 16 %
8000 kr på en vecka” 46 % 54 % 32 % 68 %
Löpande utgifter” 37 % 63 % 47 % 53 %
Lånat pengar 39 % 61 % 40 % 61 %
Ej betala räkningar i tid 34 % 66 % 40 % 61 %
Sålt ägodelar* 17 % 83 % 46 % 54 %

Inkassokrav 18 % 83 % 13 % 87 %
Betalningsanmärkning 12 % 88 % 8 % 92 %
Skulder hos kronofogden 7 % 93 % 8 % 92 %
Pantsatt ägodelar 7 % 93 % 3 % 97 %
SMS-lån 2 % 98 % 3 % 97 %

*P-värde ≤ 0,05
”Statistiskt skillnad ≥ 10 %

Vissa av de ekonomiska problemen tycks drabba unga kvinnor och unga män i lika hög 
utsträckning, såsom andel som lånat pengar för att klara sina utgifter. Däremot tycks det 
föreligga könsskillnader avseende problemen erhållandet av ekonomisk hjälp från anhöriga, 
att få fram 8000kr på en vecka, att klara ut löpande utgifter och i relation till säljandet av 
ägodelar. Avseende dessa faktorer är män underrepresenterade gällande att få ekonomisk 
hjälp, ha svårigheter med att betala löpande utgifter och sälja ägodelar. Det är en högre andel 
män som kan få fram 8000 kronor på en vecka, jämfört med kvinnor. Resultatet visar därmed 
att kvinnor anger fler tecken på en ekonomiskt problematisk situation, jämfört med män. Det 
förekommer dock ekonomiska svårigheter även hos männen. Utifrån resultatet i föreliggande 
studie är det dock svårt att uttala sig om vad som gör att kvinnorna har mer ekonomiska 
svårigheter än vad männen har och vad som gör att kvinnor i större utsträckning får 
ekonomisk hjälp från närstående. Det kan tänkas att det finns föreställningar i samhället som 
gör det svårare för män att fråga om ekonomisk hjälp. Mattsson (2010) framför exempelvis att
män har varit huvudförsörjare för familjen under en längre tid. Att då som man fråga om 
ekonomisk hjälp kan tänkas vara mer skambelagt utifrån hur samhällets normer ser ut. 
     Bauman (1998; 2008) skriver att konsumtionssamhället varken tar hänsyn till människors 
ålder eller kön – vem som helst kan när som helst exkluderas från samhället om personen 
saknar medel till att konsumera. Det kan då tänkas att ungdomarna, och främst kvinnorna, får 
ekonomisk hjälp från föräldrar för att kunna upprätthålla en fasad att de har råd att konsumera
för att undvika att exkluderas. Om resultatet i denna studie hade varit i linje med Baumans 
(1998; 2008) tes och tidigare studier av exempelvis Rantakeisu m.fl. 1999 skulle det ha visat 
på att män och kvinnor i större utsträckning har likartade ekonomiska svårigheter. 

44



Tabell 3- Ekonomisk påfrestning utifrån klass
Ekonomisk påfrestning Under och arbetar Medelklass

Ja Nej Ja Nej
Ekonomisk hjälp 68 % 32 % 77 % 23 %
8000 kr på en vecka* 22 % 78 % 61 % 39 %
Löpande utgifter” 50 % 50 % 32 % 68 %
Lånat pengar” 46 % 54 % 32 % 68 %
Ej betala räkningar i tid 42 % 59 % 36 % 65 %
Sålt ägodelar” 52 % 48 % 23 % 77 %

Inkassokrav” 23 % 78 % 7 % 94 %
Betalningsanmärkning* 20 % 81 % 3 % 97 %
Skulder hos kronofogden* 15 % 85 % 0 % 100 %
Pantsatt ägodelar 5 % 95 % 3 % 97 %
SMS-lån 2 % 98 % 3 % 97 %
*P-värde ≤ 0,05
”Statistiskt skillnad ≥ 10 %

När det gäller bakgrundsfaktorn klass visar resultatet att det är en betydligt högre andel av 
ungdomarna i medelklass som kan få fram 8000kronor på en vecka, 61 procent jämfört med 
22 procent i under- och arbetarklass. Det är även en högre andel av ungdomarna i under- och 
arbetarklass har svårigheter med att betala löpande utgifter, som har lånat pengar, sålt 
ägodelar och fått inkassokrav (se tabell 3).  Som även framgår av tabell 3 är det vanligare 
bland under- och arbetarklass att ha betalningsanmärkning och att ha skulder hos 
kronofogden. Samtliga ungdomar som har skulder hos kronofogden befinner sig i under- eller 
arbetarklass. Resultatet visar därmed att ungdomarna i medelklass har en mindre ekonomiskt 
påfrestande situation, jämfört med ungdomar i under- och arbetarklass. Det här är i linje med 
Halleröds och Westmarks (2006) studie. De har undersökt långvariga konsekvenser av 
arbetslöshet och har kommit fram till att det är arbetslösa ungdomar som kommer från lägre 
klasser som i högre grad riskerar att bli långvarigt marginaliserade och även bli exkluderade 
från samhället. Det här tyder på att de ungdomar i föreliggande studie som kommer från en 
mer problematisk ekonomisk situation även löper risk att bli kvar i ekonomisk fattigdom. 

6.3 Skam 

I föreliggande avsnitt presenteras i vilken månad ungdomarna i denna studie har blivit utsatta 
för skamgörande effekter. Skamgörande effekter analyseras sedan utifrån kön och klass.

Skamgörande effekter

Enligt Goffman (2011) kan arbetslöshet betraktas som ett osynligt stigma och kan ses som ett 
tecken på viljesvaghet. Att ha ett stigma kan enligt Goffman (2011) betraktas som skamligt. 
Avseende de skamgörande effekterna har tidigare forskning såsom Starrin och Jönsson (1998)
visat att arbetslösa människor utsätts för skamgörande effekter av sin omgivning. Resultatet 
av enkätstudien visar hur ungdomarna i föreliggande studie är drabbade av skamgörande 
effekter i relation till sin omgivning. Se tabell 4 nedan.  
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Tabell 4- skamgörande effekter
Skamgörande effekter Ja Nej
Setts som lata 78 % 22 %

Andra varit irriterade 58 % 42 %

Varit med när andra talat nedsättande  56 % 44 %

Setts som mindre kunniga 48 % 52 %

Andra ej brytt sig om dem 44 % 56 %

Andra håller sig undan 20 % 80 %

Undvikit att berätta 33 % 67 %

Ljugit om arbetslöshet 13 % 87 %

De vanligaste skamgörande effekterna som ungdomarna i föreliggande studie har varit utsatta 
för är att de har ansetts vara lata på grund av att de är arbetslösa (78 %) och att andra har varit 
irriterade på dem (58 %) (se tabell 4). Det här är även de vanligaste effekterna i studien 
genomförd av Starrin och Jönsson (1998) samt i studierna genomförda av Rantakeisu m.fl. 
(1997; 1999). Att andra människor betraktar ungdomarna som lata och blir irriterade på dem 
kan utifrån Goffman (2011) tänkas bero på att andra människor ifrågasätter ungdomarnas 
moral och vilja att ta ett arbete. Detta innebär att arbetslösa människor beskylls för att vara 
arbetslösa och det sker ett ifrågasättande av individens vilja att arbeta. Goffman (2011) 
skriver att människor som uppbär ett stigma kan uppleva att andra människor har lägre 
förväntningar på dem. Resultatet i denna studie kan tolkas som att ungefär hälften av 
ungdomarna ger uttryck för att omgivningen har lägre förväntningar på dem då de setts som 
mindre kunniga. 
    Angelin (2009) menar att en konsekvens av att ungdomar skambeläggs för sin arbetslöshet 
är att de internaliserar andras bild och ser sig själva som exempelvis lata och oansvarsfulla. 
Det kan till exempel tänkas att ungdomarna i föreliggande studie ser sig själva som lata och 
blir irriterade på sig själva då det är den bilden omgivningen ger dem. Scheff och Starrin 
(2002) redogör för underordningens skam som innebär att människor som uppbär ett stigma 
internaliseras andras negativa bild gentemot gruppen som de tillhör och ser sig själva som 
mindre värda. Det kan då tänkas att ungdomarna i föreliggande studie som upplever 
skamgörande effekter har internaliserat en negativ bild av arbetslösa människor och ser sig 
själva som sämre än människor som arbetar. Det här i sin tur kan påverka ungdomarna 
negativt inom en rad olika områden, som även framkommer av resterande resultat i denna 
studie. 
    Enligt Goffman (2011) försöker människor dölja sina stigman gentemot omgivningen 
genom att exempelvis undvika att berätta om dem och/eller ljuga om sitt stigma. I 
föreliggande studie ställdes därmed frågan om ungdomarna undvikit att berätta om sin 
arbetslöshet för människor i omgivningen samt om de ljugit om arbetslösheten. 33 procent av 
ungdomarna har undvikit att berätta om sin arbetslöshet och 13 procent har vid åtminstone 
något tillfälle ljugit och sagt att de inte är arbetslösa, trots att de är det. Även intervjupersoner 
i Angelins (2009) studie uppger att de medvetet undanhållit att de är arbetslösa eller ljugit om 
arbetslösheten för att undvika andras nedsättande attityder gentemot arbetslösa människor.
Att det en förhållandevis liten andel av ungdomarna i föreliggande studie ljuger om 
arbetslösheten kan tänkas bero på att tillståndet är ett vanligt förekommande fenomen i dagens
samhälle, speciellt bland ungdomar. Goffman (2011) skriver att när ett stigma blir vanligt 
förekommande vänjer sig såväl de stigmatiserade som de ”normala” med stigmat och det 
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anses inte längre vara lika skamligt. Det här kan tänkas leda till att arbetslösa ungdomar i 
längden inte kommer att skambeläggas i lika hög grad och även kommer att kunna stå för att 
de är arbetslösa utan att vara rädda för att utsättas för negativa attityder. Framförallt i takt med
konsumtionssamhällets framfart i vilken normen enligt Bauman (2008) inte i lika hög grad är 
att arbeta, utan snarare att kunna konsumera. Av resterande resultat i studien framkommer 
dock att skambeläggande av ungdomarna har en negativ inverkan på deras liv. 

Tabell 5- skamgörande effekter utifrån kön
Skamgörande effekter Män Kvinnor

Ja Nej Ja Nej
Setts som lata 76 % 24 % 79 % 21 %
Andra varit irriterade  54 % 46 % 63 % 37 %
Varit med när andra talat nedsättande 53 % 48 % 60 % 41 %
Setts som mindre kunniga” 38 % 63 % 58 % 42 %
Andra ej brytt sig om dem 39 % 61 % 47 % 53 %
Andra håller sig undan 15 % 85 % 24 % 76 %

Undvikit att berätta” 28 % 73 % 41 % 60 %
Ljugit om arbetslöshet 10 % 90 % 14 % 87 %
”Statistiskt skillnad ≥ 10 %

Analysen visar inga statistiskt säkerställda skillnader utifrån kön och i vilken mån 
ungdomarna i föreliggande studie har upplevt skamgörande effekter. Däremot framkommer 
statistiska skillnader avseende i vilken mån ungdomarna setts som mindre kunniga och i 
vilken mån de har undvikit att berätta om sin arbetslöshet. Det är en högre andel kvinnor (58 
%) som anser att de har setts som mindre kunniga, jämfört med män av vilka 38 procent 
angett att de ansetts vara mindre kunniga. Resultatet visar även att kvinnor i högre grad 
undviker att berätta om att de är arbetslösa, 41 procent jämfört med 28 procent av männen (se 
tabell 5). Resultatet indikerar att kvinnor och män utsätts för skamgörande effekter, men att 
det är en något högre andel kvinnor som blivit utsatta för en negativ attityd från omgivningen.
I studierna genomförda av Rantakeisu m.fl. (1997; 1999) framkommer att det är något 
vanligare bland män, jämfört med bland kvinnor att anses vara lata och att andra varit 
irriterade på dem, vilket alltså inte är i linje med resultatet i föreliggande studie. 

Tabell 6- skamgörande effekter utifrån klasstillhörighet
Skamgörande effekter Under och 

arbetarklass
Medelklass

Ja Nej Ja Nej
Setts som lata” 85 % 15 % 71 % 29 %
Andra varit irriterade 61 % 39 % 52 % 48 %
Varit med när andra talat nedsättande” 67 % 33 % 45 % 55 %
Setts som mindre kunniga” 55 % 45 % 42 % 58 %
Andra ej brytt sig om dem” 49 % 51 % 39 % 61 %
Andra håller sig undan” 24 % 76 % 13 % 87 %

Undvikit att berätta 33 % 67 % 26 % 74 %
Ljugit om arbetslöshet” 18 % 82 % 7 % 94 %
” Statistiskt skillnad ≥ 10 %

Som framgår av tabell 6 ovan föreligger inga statistiskt signifikanta skillnader avseende i 
vilken grad ungdomarna i studien har blivit utsatta för skamgörande effekter utifrån 
klasstillhörighet. Däremot visar de statistiska skillnaderna på att under- och arbetarklass 
överlag utsätts för skamgörande effekter i högre grad, jämfört med medelklass. Tabell 3 
visade att ungdomar i medelklass har mindre ekonomisk påfrestning, jämfört med ungdomar i
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under- och arbetarklass. Bauman (2008) menar att normen i dagens samhälle är att 
konsumera, att inte uppnå denna norm kan enligt Bauman (1998) betraktas som ett stigma och
kan därmed vara skamligt. Det kan då tänkas att ungdomar i under- och arbetarklass utsätts 
för högre grad av skamgörande effekter då de är dubbelt utsatta; de uppnår varken 
produktionssamhällets norm om arbete eller konsumtionssamhällets norm angående att 
konsumera.

6.4 Upplevelser av deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

I föreliggande avsnitt presenteras vilken ungdomarnas huvudsakliga sysselsättning/åtgärd är 
samt om de tror att denna åtgärd kommer leda till arbete och om de är nöjda med sin 
sysselsättning. Utifrån ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter framkommer inga 
skillnader avseende ungdomarnas upplevelse av deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program varpå detta ej tas med i resultat och analys. 

Beskrivning av upplevelser

I enkäten ställdes en öppen fråga avseende vilken huvudsaklig sysselsättning som 
ungdomarna har. 

Tabell 7- ungdomarnas huvudsakliga sysselsättning
Sysselsättning Andel Sysselsättning Andel

Work for you 28 % Extrajobb 9 %
Ingen 17 % Annat 7 %
Jobbsök 15 % Praktik 5 %
Communicare 14 % Studier 4 %

Om de olika kategorierna slås ihop utifrån om ungdomarna främst ägnar sig åt jobbsök, 
ingenting eller praktik/studier/ extrajobb på dagarna så är det 57 procent av ungdomarna som 
ägnar sig åt jobbsök, 17 procent som angett ingenting och 25 procent som har praktik, studier 
eller extrajobb. Med annat i tabellen avses en kombination, exempelvis work for you och 
extrajobb. Totalt sett är det 83 procent av ungdomarna i föreliggande studie som har angett att
de har någon form av huvudsaklig sysselsättning under dagarna som inte är ingenting. 
Däremot är det oklart exakt vad som ingår i begreppet ”jobbsök”, om det är så att ungdomarna
söker jobb hemifrån eller befinner sig på åtgärderna och söker jobb därifrån. Avseende hur 
många timmar i veckan som ungdomarna har ovannämnda sysselsättning är det 36 procent 
som har mellan 1-10 timmar i veckan, 22 procent som har 31-40 timmar och 7 procent som 
anger över 41 timmar i veckan. 

Tabell 8- Sysselsättning leda till arbete
Leda till arbete Andel

Ja 65 %
Nej 35 %
Totalt  100 % 

Som tabell 8 ovan visar tror 65 procent av ungdomarna i studien att deras sysselsättning 
kommer att leda till arbete. Det framkommer inga skillnader utifrån kön, klass eller vilken 
sysselsättning ungdomarna har. Bauman (1998) redogör för att arbetsmarknadspolitiska 
program införts i konsumtionssamhället som en konsekvens av att arbetslinjen återigen 
införts. Bauman skriver att det är tveksamt om arbetsmarknadspolitiska program får ut 
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människor i arbete. Det här överensstämmer med tidigare studier (ex. Milton och Bergström, 
1998; Giertz, 2004; Carling & Larsson, 2002) angående arbetsmarknadspolitiska program 
som visar att människor som deltar i dem generellt sett inte kommer ut i arbete nämnvärt 
tidigare än de som inte deltar. En studie genomförd av Dahlberg m.fl. (2008) visar däremot att
aktiveringskrav för ungdomar ökar chansen att de ska få ett arbete. I föreliggande studie tror 
en majoritet av ungdomarna (65 %) att sysselsättningen kommer att leda till arbete. 
Ungdomarna har därmed en relativt hög tro till sysselsättningens förmåga, vilket alltså 
överensstämmer med resultatet i studien genomförd av Dahlberg m.fl. (2008). Det kan tänkas 
att ungdomarna hoppas på att sysselsättningen ska leda till arbete för att det kommer att vara 
en positivt förändring i deras liv. 
    Såväl Bergmark m.fl. (2011) som Martinsson och Sibbmark (2010) skriver att ungdomarna 
i deras studier i låg omfattning tror att sysselsättningen kommer att leda till arbete. 
Ungdomarna i föreliggande studie har en högre tilltro till sysselsättningens förmåga att få ut 
dem i arbete än vad de tidigare studierna visat. Av dem som inte tror det är anledningarna 
främst angående att sysselsättningen inte är bra nog och att om de får arbete är det på egen 
hand. En person efterfrågar mer ansvar från sysselsättningens sida och coacher som motiverar
bättre samt bättre struktur i verksamheten. En person nämner den strukturella jobbristen som 
anledning, medan resterande är på individnivå till exempel att de saknar utbildning som krävs 
eller att det handlar om personerna som person, inte om sysselsättningen i sig. Utifrån 
Baumans (2001) resonemang kan detta tänkas vara en konsekvens av konsumtionssamhället 
som är individualiserat och alla ska ta ansvar för sitt eget liv och inte förlita sig på andra. 

Tabell 9- nöjd med sysselsättning
Nöjd med 
sysselsättning

Andel

Ja 34 %
Nej 66 %
Totalt  100 % 

Som framgår av tabell 9 är 34 procent av ungdomarna i denna studie nöjda och 66 procent 
missnöjda med sin sysselsättning. Det föreligger inga skillnader utifrån kön och klass, 
däremot är 69 procent av ungdomarna inom communicare är nöjda med sin sysselsättning, 
medan 22 procent av ungdomarna på work for you är nöjda. Martinsson och Sibbmark (2010) 
samt Fröberg och Lindqvist (2002) har i sina studier kommit fram till att majoriteten av 
ungdomarna respektive människor i blandade åldrar är positiva till att delta i 
arbetsmarknadspolitiska program, något som alltså inte stämmer överens med resultatet i 
föreliggande studie. I Martinsson och Sibbmarks (2010) studie deltar ungdomarna bland annat
i praktik och utbildningar. Majoriteten av ungdomarna i föreliggande studie har inte angett att 
de har praktik eller utbildningar, vilket kan tänkas vara en anledning till att resultatet skiljer 
sig åt. Ungdomarna i studien har istället angett att de gör ingenting, söker efter jobb eller 
någon av åtgärderna, som ovannämnt. Anledningar som ungdomarna angett till att de inte är 
nöjda med sysselsättningen är just att det inte är kul att sitta vid en dator hela dagarna och 
söka jobb eller att de inte får mer gjort där än vad de kunnat göra hemma. Ungdomarna menar
även att de blir rastlösa och uttråkade av jobbsökande dagarna i ända och vill ha mer att göra 
på dagarna. Det här är i linje med Baumans (1998) tes angående att arbetslösa människor i 
konsumtionssamhället ofta upplever sig uttråkade och har en önskan om att göra mer på 
dagarna. Att ungdomarna inte har tillräckligt med sysselsättning på dagarna krockar med 
idealen i konsumtionssamhället som enligt Bauman (1998) är att hela tiden vara i farten och 
uppleva spänning. Utifrån den ekonomiska påfrestning som en majoritet av ungdomarna i 
föreliggande studie upplever kan det tänkas vara problematiskt att uppnå 
konsumtionssamhällets ideal då det ofta krävs ekonomiska resurser för att kunna vara i farten 
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och uppleva spänning. 
     Ungefär hälften av ungdomarna i föreliggande studie har svarat att främsta anledningen till
att de inte trivs med sin sysselsättning är att de hellre vill arbeta. En del av dem som svarat att 
de hellre vill jobba svarar även att sysselsättningen känns onödig. Andra skriver att de vill ha 
ett jobb som ger lön varje månad, så att en kan leva och inte bara överleva varje månad. En 
annan anger att denna hellre vill ha jobb, men sysselsättningen är bra for det ger personen 
något att göra varje dag. Det här är i linje med Bergmark m.fl. (2011) som menar att 
upplevelsen av att delta i arbetsmarknadspolitiska program generellt sett är bra då det ger 
struktur i vardagen och något att göra. Följande citat visar hur ungdomarna önskar att de 
kunde få ut mer från sin sysselsättning och jobbcoacherna: 

Jag tycker att jag gör mer nytta med mitt jobbsökande hemma än att behöva krångla sig hit
för att ha ”eget arbete” & kolla på Arbetsförmedlingens hemsida på vad för lediga jobb som

finns (Enkät nummer 34). Jag vill ha engagemang på alla jobbcoacher och driv så dom
motiverar en ännu mer. Regelbundna målsättningar samt avstämningar (Enkät nummer 75).

6.5 Hälsa

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas hälsotillstånd. Inledningsvis framförs en beskrivning 
av hur hälsotillstånden ser ut i gruppen samt resultat utifrån kön och klass. Hälsotillståndet 
bland ungdomarna i studien jämförs sedan med de långtidsarbetslösa ungdomarna i Angelins 
(2009) studie och med en normalpopulation i vilken ungdomarna inte är arbetslösa. Därefter 
analyseras orsaksförklaringar till ungdomarnas hälsotillstånd utifrån ekonomisk påfrestning 
och skamgörande effekter. Slutligen analyseras ungdomarnas hälsotillstånd utifrån ekonomi- 
och skammodellen i relation till ungdomarnas kön och klass för att se om skillnader och 
likheter framträder utifrån ungdomarnas bakgrundsförhållanden. 

Beskrivning av ungdomarnas hälsotillstånd

När det gäller ungdomarnas allmänna hälsotillstånd är det 14 procent som bedömer det som 
mycket gott, 56 procent som gott, 27 procent som inte så bra och resterande 3 procent 
bedömer det som mycket dåligt. I en jämförelse utifrån bakgrundsvariablerna framkommer att
ungdomarna oavsett kön och klasstillhörighet har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd att vara 
ungefär lika bra. I Angelins (2009) studie bedömer hela 60 procent sitt allmänna hälsotillstånd
som dåligt eller någorlunda, i föreliggande studie gör knappt hälften så stor andel det, 30 
procent. I normalpopulationen är det dock 13 procent. Därmed bedömer ungdomarna i 
föreliggande studie sitt allmänna hälsotillstånd som bättre än de som varit långtidsarbetslösa, 
men sämre än de som inte är arbetslösa.

Tabell 10- hur ofta ungdomarna i  studien upplever hälsoproblem
Hälsa Huvudvärk Magont Svårt att somna Stressad

Minst 1 gång/vecka 39 % 32 % 64 % 62 %
Någon gång/månad 33 % 37 % 22 % 15 %
Mer sällan/aldrig 30 % 32 % 14 % 23 %
Totalt 102 % 101 % 100 % 100 %

I Angelins (2009) studie framkommer att hennes respondenter har magont, huvudvärk och 
känner sig stressade i högre grad än normalpopulationen. Som tabell 10 visar är det även en 
hög andel av ungdomarna i föreliggande studie upplever dessa symptom. Det vanligaste 
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hälsobesväret ungdomarna i föreliggande studie upplever är svårigheter med sömnen. I 
Angelins (2009) studie framkommer att över 50 procent av respondenterna har svårt att somna
minst flera gånger i veckan, medan i normalpopulationen som Angelin jämfört med har 14 
procent svårt att somna. I denna studie har 64 procent av ungdomarna svårt att somna minst 
en gång i veckan. Vidare är det 66 procent av ungdomarna i Angelins studie som känner sig 
trötta mer än en dag i veckan, i föreliggande studie är det 62 procent som känner sig trötta 
flera dagar i veckan. Jämfört mellan könen visar det sig att kvinnor i högre mån har 
huvudvärk oftare än män då 50 procent av kvinnorna och 27 procent av männen har 
huvudvärk minst en gång i veckan (P-värde ≤ 0,05).  Gällande magont, svårigheter med att 
somna och upplevelse av stress framkommer inga skillnader mellan könen. Det framkommer 
inte några skillnader utifrån klass.
    I föreliggande studie är det ungefär hälften (51 %) av ungdomarna som är oroliga för sin 
hälsa. I Angelin (2009) studie är det 82 procent som är oroliga för sin hälsa. Vidare är det i 
denna studie 67 procent som är nöjda med sin hälsa. 
    När det gäller ungdomarnas hälsa utifrån kön och klass är det bara ett statistiskt signifikant 
samband som framkommer, vilket är i vilken grad ungdomarna har huvudvärk som nämnt 
ovan. För att ta reda på vad som istället gör att ungdomarna påverkas olika av att vara 
arbetslösa och varför vissa ungdomar har sämre hälsa än andra har ekonomi och 
skammodellen använts. 
     Resultatet i föreliggande studie visar därmed på att de arbetslösa ungdomarna i 
föreliggande studie har en sämre hälsa jämfört med ungdomar som inte är arbetslösa. Hälsan 
bland ungdomarna i studien är dock bättre än vad den är bland människor som varit arbetslösa
under en längre tid. Totalt sett visar det här på att arbetslöshet försämrar hälsan hos dem som 
är drabbade och att hälsan blir sämre ju längre tid en person är arbetslös.

Ungdomarnas hälsotillstånd utifrån ekonomisk påfrestning

När det gäller ungdomarnas hälsa utifrån deras ekonomiska situation framkommer att de som 
har mindre ekonomisk påfrestning även är nöjdare med sin hälsa då 74 procent av dem är 
nöjda, medan 50 procent av dem som har högre ekonomisk påfrestning är nöjda. Vidare 
bedömer de med mindre ekonomisk påfrestning även sitt allmänna hälsotillstånd som bättre, 
78 procent jämfört med 52 procent bland dem som har högre grad av ekonomisk påfrestning. 

Tabell 11- ungdomarnas hälsa utifrån ekonomisk påfrestning
Bättre ekonomi Sämre ekonomi
1 gång 
vecka

Mer 
sällan

1 gång 
vecka

Mer sällan

Magont* 24 % 76 % 50 % 50 %
Svårt att somna* 54 % 46 % 88 % 13 %
Stressad* 55 % 46 % 79 % 21 %
Trött* 67 % 33 % 96 % 4 %
Sovit dåligt* 56 % 44 % 83 % 17 %
*P-värde ≤ 0,05

Som tabell 11 visar upplever de med mer ekonomisk påfrestning mer hälsobesvär, jämfört 
med dem som har mindre ekonomisk påfrestning. Hälsobesvären är att de med mer 
ekonomisk påfrestning har magont, har oftare sömnsvårigheter och upplever även stress oftare
jämfört med dem som har en lägre grad av ekonomisk påfrestning. Det här är i linje med 
resultatet i Rantakeisu m.fl. (1999) studie då de har kommit fram till att ungdomar med en 
mer påfrestande ekonomi upplever psykosomatiska besvär som magont, huvudvärk och 
sömnsvårigheter i högre grad än ungdomar vars ekonomi inte är lika påfrestande. 
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Att ungdomarnas hälsa påverkas negativt av en ansträngande ekonomisk situation kan tänkas 
bero på att de är oroliga för hur ekonomin ska gå runt varje månad och hur de exempelvis ska 
kunna betala räkningar och köpa mat. Utöver de varor som behövs för den direkta 
överlevnaden är konsumtion viktigt i dagens samhälle. Bauman (2008) menar att konsumtion 
skänker människor välbefinnande. Att hälsan försämras i och med en ekonomisk påfrestning 
kan därmed även tänkas bero på att ungdomarna inte kan konsumera och får inte den 
skänkning av välbefinnande som Bauman (2008) menar att konsumtion kan ge. 
     När en multivariat analys görs utifrån kön, ekonomisk påfrestning och hälsa framkommer 
att sambandet avseende mer ekonomisk påfrestning och sämre hälsa kvarstår för såväl 
kvinnor som män. 

Tabell 12- ungdomarnas hälsa utifrån klass och ekonomisk påfrestning
Under- och arbetar klass Medelklass
Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Nöjd med hälsa 62 % 58 % 96 % 50 %
Fisher’s exact test ≤ 0,05

Svårt att somna minst 1 gång i veckan 56 % 86 %  48 % 88 % 
Fisher’s exact test ≤ 0,05 Fisher’s exact test ≤ 0,05

Trött minst en gång i veckan  69 %  100 %  60 % 100 % 
Fisher’s exact test ≤ 0,05 Fisher’s exact test ≤ 0,05

Allmänna hälsotillstånd dåligt  30 % 31 %  9 % 63 % 
Fisher’s exact test ≤ 0,05

Som framgår av tabell 12 utifrån ungdomarnas klasstillhörighet, ekonomisk påfrestning och 
hälsa är 96 procent av ungdomarna i föreliggande studie som tillhör medelklass och har 
mindre ekonomisk påfrestning nöjda med sin hälsa. Bland dem som har mer ekonomisk 
påfrestning är siffran 50 procent. Ungdomar från under- och arbetarklass är ungefär lika nöjda
med sin hälsa och bedömer sitt allmänna hälsotillstånd likartat, oavsett ekonomisk 
påfrestning. Det verkar därmed som att ungdomar i medelklass hälsa påverkas mer negativt av
ekonomisk påfrestning, jämfört med ungdomar i under- och arbetarklass. Mattsson (2010) 
skriver att den Marxistiska synen på klasstillhörighet främst härleder utifrån ekonomiska 
förutsättningar. Utifrån denna synpunkt kan det tänkas att ungdomar i medelklass har varit 
uppväxta med bra ekonomiska förutsättningar och inte är vana med den nuvarande 
ekonomiska situationen. Ungdomar från under- och arbetarklass kan tänkas vara mer vana 
med att ha en sämre ekonomi och därmed inte påverkas hälsomässigt i lika hög grad. Vad som
även är intressant i detta är att det är ungdomar i under- och arbetarklass som i högre grad 
upplever ekonomisk påfrestning (se tabell 3), men att det alltså är ungdomar i medelklass som
hälsomässigt påverkas mer negativt. Oberoende av klasstillhörighet har ungdomarna problem 
med sömnen om de har en högre ekonomisk påfrestning, vilket ändå tyder på att ungdomar i 
under- och arbetarklass påverkas negativt av en högre ekonomisk påfrestning. 

Ungdomarnas hälsotillstånd utifrån skamgörande effekter
I studien undersöktes om skamgörande effekter har någon inverkan på ungdomarnas 
hälsotillstånd. 
Tabell 13- ungdomarnas allmänna hälsotillstånd utifrån skamgörande effekter

Mindre skam Mer skam
Bra Dåligt Bra Dåligt

Allmänt hälsotillstånd  80 % 20 %  54 %  46 %
P-värde ≤ 0,05
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Tabell 14- ungdomarnas orolighet för sin hälsa utifrån skamgörande effekter
Mindre skam Mer skam
Ja Nej Ej aktuellt Ja Nej Ej aktuellt

Orolig för sin hälsa  40 % 42 % 17 % 72 % 24 % 4 %
P-värde ≤ 0,05

Utifrån tabell 13 och 14 visar resultatet att en högre andel av ungdomar som utsätts av en 
högre grad av skamgörande effekter bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt (46 %), 
jämfört med dem som utsätts för lägre grad av skamgörande effekter, av vilka enbart 20 
procent bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. Det är även en högre andel bland 
dem som upplever högre grad av skamgörande effekter som känner oro för sin hälsa (72 %), 
jämfört med dem som inte upplever lika hög grad av skamgörande effekter (40 %). 

Tabell 15- hälsa utifrån skamgörande effekter
Mindre skam Mer skam
1 gång 
vecka

Mer 
sällan

1 gång 
vecka

Mer sällan

Magont* 21 % 79 % 54 % 46 %
Svårt att somna* 51 % 49 % 89 % 12 %
Stressad* 50 % 50 % 85 % 15 %
Huvudvärk* 23 % 77 % 73 % 27 %
Sovit dåligt* 56 % 44 % 80 % 20 %
*P-värde ≤ 0,05

Som tabell 15 ovan visar har de som upplever högre grad av skamgörande effekter magont 
och huvudvärk oftare än de som upplever lägre grad av skamgörande effekter. Att de som 
upplever mer grad av skamgörande effekter är oroliga för sin hälsa i högre grad kan därmed 
tänkas bero på att de har huvudvärk och magont oftare än de som inte upplever skamgörande 
effekter i lika hög grad. De med högre grad av skamgörande effekter har även svårare att 
somna och sover dåligt i högre grad, slutligen upplever de sig vara stressade oftare än de som 
upplever lägre grad av skamgörande effekter. 
    Som framgår av tabell 14-16 leder skamgörande effekter till en försämring av hälsan. Det 
här är i linje med tidigare studier. Till exempel har Rantakeisu m.fl. (1997) kommit fram till 
att mer skamgörande effekter leder till att hälsan påverkas i negativt riktning. Scheff och 
Starrin (2002, s. 170) menar att skam består av olika känslor som ”uppstår då man på något 
sätt ser sig själv negativt genom den andres ögon”. Det kan tänkas att ungdomarna, när de ser
sig själva negativt genom andras ögon, mår dåligt. Om detta är ett vanligt förekommande 
inslag i deras vardag kan det finnas en risk för att hälsan försämras. 
     När en multivariat analys görs utifrån kön, skamgörande effekter och hälsa framkommer 
att sambandet avseende mer skamgörande effekter och sämre hälsa kvarstår för såväl kvinnor 
som män. Sambandet mer skamgörande effekter och sämre hälsa kvarstår även utifrån 
klasstillhörighet.

6.6 Sociala relationer och fritid

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas sociala relationer och fritid. Inledningsvis beskrivs 
relationer och fritid. Sedan analyseras de utifrån bakgrundsvariablerna kön och klass samt 
utifrån ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter. 

Beskrivning av ungdomarnas sociala relationer och fritid

I föreliggande studie anger 81 procent av ungdomarna att de har en nära vän att prata med och
83 procent av ungdomarna är nöjda med sina vänner. I Angelins (2009) studie har 82 procent 
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en nära vän att prata med och 75 procent är nöjda med sina vänner. I normalpopulationen är 
det dock en något högre andel som har en nära vän som de kan prata med allt om, nämligen 
95 procent (Angelin, 2009). När det gäller arbetslöshet i vänskapskretsen är det 80 procent av 
ungdomarna i föreliggande studie som anger att fler är arbetslösa och 58 procent som menar 
att det är vanligt med arbetslöshet bland vänner. Resultatet i denna studie indikerar att 
ungdomar som är arbetslösa i hög grad även har vänner som är arbetslösa. Det här kan tänkas 
bero på att det är en hög arbetslöshet i dagens samhälle och/eller att arbetslösa ungdomar 
väljer att umgås med andra ungdomar som är arbetslösa. Det föreligger inga skillnader utifrån 
kön och klass avseende dessa frågor. 
     När det gäller ungdomarnas fritid ställdes frågan i vilken grad ungdomarna är nöjda med 
den och 68 procent anger att de är nöjda med sin fritid. Det här är en högre andel jämfört med 
Angelins (2009) studie i vilken ungefär hälften är nöjda. Det var även fyra frågor om 
tillgänglighet till kollektivtrafik och fordon samt ett antal frågor om ungdomarnas 
fritidsaktiviteter i enkäten. Ungefär hälften av ungdomarna har körkort (52 %) och ungefär 
hälften har tillgång till bil (53 %). Ungefär hälften har även tillgång till någon form av 
busskort, antingen rabattkort (28 procent) eller månadskort (25 %). I Angelins (2009) studie 
uppger en del av ungdomarna att de blir isolerade i och med sin arbetslöshet då de inte har råd
med bussbiljett för att ta sig någonstans. Det verkar dock som att en majoritet av ungdomarna 
i föreliggande studie har tillgång till bil och/eller något slags busskort. Följande tabell redogör
för vilka fritidsaktiviteter ungdomarna i studien ägnar sig åt. 

Tabell 16- ungdomarnas fritidsaktiviteter 

Umgås 
med 
vänner

Träning Dator
spel

Internet Tv-
spel

Böcker/
tidningar

Natur Skapande 
verksamhet

Varje 
vecka 78 % 51 % 41 % 95 % 18 % 37 % 39 % 32 %

Varje 
månad 16 % 21 % 13 % 5 % 28 % 28 % 19 % 17 %

Varje 
år 4 % 11 % 17 % 0 % 26 % 21 % 31 % 20 %

Aldrig
3 % 17 % 29 % 0 % 28 % 15 % 12 % 31 %

Totalt
101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 101 % 100 %

Tabell 16 ovan redogör för hur ofta ungdomarna i föreliggande studie ägnar sig åt olika 
fritidsaktiviteter. Den fritidsaktiviteten som ungdomarna ägnar mest tid åt är Internet (95 % 
använder Internet varje vecka). Enligt SCB (u.å) använder 85 procent av ungdomar i åldern 
16-24 år dator varje dag, andelen är därmed högre i föreliggande studie. Den näst vanligaste 
fritidssysslan är umgås med vänner som 78 procent ägnar sig åt veckovis. I 
normalpopulationen är det dock enligt SCB (u.å) en högre andel som umgås med vänner varje
vecka då 90 procent av ungdomar gör det. Enligt SCB (u.å) motionerar cirka 67 procent av 
ungdomarna minst två gånger i veckan. I denna studie är siffran något lägre då 51 procent av 
ungdomarna ägnar sig åt träning minst en gång i veckan. Det är därmed en höge andel av 
ungdomarna i föreliggande studie som ägnar sig åt internetanvändande och en lägre andel som
umgås med vänner och tränar veckovis, jämfört med normalpopulationen. 
     Det som ungdomarna i föreliggande studie ägnar minst tid åt är TV-spel som 18 procent 
spelar veckovis samt läser böcker/tidningar som 37 procent gör på en veckolig basis. Det är 
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dock en högre andel av ungdomarna i studien som läser böcker/tidningar veckovis, jämfört 
med normalpopulationen i vilken 27 procent läser böcker veckovis. Det kan tänkas att 
ungdomarna i föreliggande studie har mer tid över till bokläsning, jämfört med 
normalpopulationen. 

Tabell 17- fritidsaktiviteter utifrån kön

Utifrån kön framkommer att det är en högre andel män som spelar datorspel varje vecka (64 
%) jämfört med kvinnor (17 %), Det föreligger även en skillnad avseende Internet då samtliga
män använder Internet varje vecka, medan 89 procent av kvinnorna gör det, se tabell 17 ovan. 
I övrigt framkommer inga skillnader gällande fritidsaktiviteter och kön. Det är dock en högre 
andel kvinnor som är nöjda med sin fritid (80 procent), jämfört med män av vilka 56 procent 
är nöjda (P-värde ≤ 0,05). Stojanovic (1998) har kommit fram till att arbetslösheten påverkar 
män och kvinnors sociala liv på olika sätt. Hon menar att kvinnor i högre grad håller 
kontakten med vänner, jämfört med män som i högre grad blir isolerade. I föreliggande studie 
framkommer inga skillnader avseende i vilken grad män och kvinnor umgås med vänner. Det 
kan dock tänkas att kvinnor är mer nöjda med sin fritid då arbetslösheten påverkar män och 
kvinnors sociala relationer och fritid olika såsom Stojanovic (1998) framför. 

Sociala relationer och fritid utifrån ekonomisk påfrestning

I denna studie framkommer inga skillnader utifrån sociala relationer och ekonomisk 
påfrestning. Det här skiljer sig från resultatet i studien genomförd av Rantakeisu m.fl. (1999) 
som har kommit fram till att högre grad av ekonomisk påfrestning leder till att ungdomarna i 
lägre grad umgås med vänner och ägnar sig åt mindre fritidsaktiviteter. 
    Däremot framkommer samband för män avseende sociala relationer och fritid och 
ekonomisk påfrestning, se tabell 18 nedan. 

Tabell 18- Sociala relationer och fritid utifrån kön och ekonomisk påfrestning
Män Kvinnor
Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Missnöjd med fritid 33 % 78 % 21 % 18 %
Fisher’s exact test ≤ 0,05

Utifrån ekonomisk påfrestning och kön framkommer att män som har mer ekonomisk 
påfrestning i högre grad är missnöjda med sin fritid (78 %), jämfört med män som har lägre 
grad av ekonomisk påfrestning av vilka 33 procent är missnöjda med sin fritid. För män gäller
då att ekonomisk påfrestning påverkar fritiden i negativ bemärkelse såsom resultatet i studien 
genomförd av Rantakeisu m.fl. (1999) menar. Utifrån sociala relationer och klasstillhörighet i 
relation till ekonomisk påfrestning framkommer inga samband. 
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Man Kvinna
Varje 
vecka

Mer 
sällan

Varje 
vecka

Mer sällan

Datorspelande 64% 36% 17% 83%

P-värde ≤ 0,05

Internet 100 % 0 % 89 % 11 %

P-värde ≤ 0,05



Sociala relationer och fritid utifrån skamgörande effekter

Det enda statistiska sambandet som framgår utifrån sociala relationer och fritid i relation till 
skamgörande effekter är att ungdomar som utsätts för högre grad av skamgörande effekter 
spelar TV-spel oftare då 32 procent av dem som upplever skamgörande effekter spelar minst 
en gång i veckan. Av dem som upplever lägre grad av skamgörande effekter spelar 12 procent
TV-spel minst en gång i veckan (Fisher’s exact test ≤ 0,05). I föreliggande studie är 
utgångspunkten konsekvenser av skamgörande effekter och påfrestande ekonomi i relation till
arbetslöshet. När det gäller TV-spelandet är det svårt att utläsa om ungdomar som utsätts för 
högre grad av skamgörande effekter spelar TV-spel i högre grad (vilket är studiens 
utgångspunkt) eller om ungdomar som spelar TV-spel i högre grad utsätts för skamgörande 
effekter, jämfört med dem som inte spelar TV-spel. Utifrån sociala relationer, skamgörande 
effekter och kön och klass framkommer inga samband. 
     Det kan dock tänkas att en långvarig arbetslöshet med hög grad av ifrågasättande kan 
påverka ungdomarna sociala liv negativt, utifrån Collins (2004) tes angående emotionell 
energi. Det kan tänkas att ungdomar som i interaktion med andra ifrågasätts, anses vara 
mindre kunniga, anses vara lata med mera till slut kommer att dra sig för att integrera med 
andra då de sociala banden försvagas. I den negativa interaktionen med andra där ungdomarna
ifrågasätts kommer de troligen inte att uppleva emotionell energi, ”ruset”, det kan göra att 
ungdomarna istället blir nedstämda och känner skam och drar sig från att umgås med andra. 
     Goffman (2011) framför att ett stigma kan innebära att andra människor drar sig undan 
från personen av rädsla att de också ska bli stigmatiserade. I denna studie framkommer inget 
samband mellan sociala relationer och skamgörande effekter varpå denna tes ej blivit 
bekräftad. En klar majoritet av ungdomarna har en nära vän att prata med och umgås med 
vänner veckovis. Stigman kan även föra människor närmre varandra som en gemensam 
nämnare, men det kan även innebära att människor undviker personer med samma stigma för 
att de inte upplever att deras situation är lika problematisk som andras. Därmed kan det tänkas
att arbetslösa ungdomar antingen i högre grad umgås med andra arbetslösa människor, eller 
undviker andra arbetslösa. Ungefär hälften av ungdomarna i studien anger att det är vanligt 
med arbetslöshet i vänskapskretsen, det kan tänkas att de upplever en gemenskap i denna 
krets.  

6.7 Konsumtion

I föreliggande avsnitt kommer ungdomarnas konsumtion att redogöras för. Inledningsvis 
presenteras deras konsumtion och variationer och likheter utifrån kön och klass redogörs för. 
Därefter presenteras konsumtion utifrån ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter 
utifrån bakgrundsförhållanden i tur och ordning. Slutligen presenteras konsumtion utifrån 
ekonomi- och skammodellen. 

Beskrivning av ungdomarnas konsumtion

I enkäten ställdes ett antal frågor om ungdomarnas konsumtion, dessa är vilka olika föremål 
som ungdomarna har tillgång till, om ungdomarna anser att deras konsumtion påverkas av 
deras ekonomi och om de köpt lyxvaror. De varor som efterfrågades om ungdomarna har 
tillgång till är mobiltelefon, dator med Internet, TV samt surfplatta/ Ipad. De allra flesta 
ungdomarna har mobil, dator med Internet samt TV. Det är dock endast 20 procent som har 
tillgång till surfplatta eller Ipad. 
      Det är 53 procent av ungdomarna som anger att anser att deras ekonomi påverkar deras 
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konsumtion och 47 procent som inte tycker det. Utifrån kön och klasstillhörighet framkommer
inga variationer. Av dem som menar att ekonomin påverkar konsumtionen anges främst 
anledningar angående att de ej kan handla det de vill och/eller att de måste göra prioriteringar 
i linje med billigare mat och mindre mat samt att de inte har råd med aktiviteter. Gällande att 
de inte kan handla det de vill anger ungdomarna att de köper nya kläder, skor och teknikprylar
väldigt sällan. Ungdomarna anger även att pengarna istället går till ”allt viktigt” såsom 
räkningar och mat för att klara vardagen. Ungdomarna anger även att pengar har en stor 
betydelse och påverkar hälsan. Exempelvis skriver ungdomar att de ibland måste prioritera 
bort att äta mat två gånger per dag och att de inte har råd med nyttigare mat då den upplevs 
som dyrare. Det här visar hur en bristande ekonomi leder till val som kan påverka 
ungdomarnas hälsa. Liknande resultat framkommer redan i slutet av 90-talet i Stojanovics 
(1998) studie. Även ungdomarna i hennes studie menar att de handlar sämre mat då de inte 
har råd med mer näringsrik mat. Gällande att ungdomarna i föreliggande studie inte kan ägna 
sig åt de aktiviteter de vill skriver ungdomarna att de inte har råd med resor, ”andra 
aktiviteter”, att de inte har råd att ha roligt/råd med nöjen, att en inte kan göra så mycket då 
allt kostar. Följande citat lyfter fram hur ungdomarna måste prioritera vad de ska handla och 
hur de är begränsade i sin konsumtion 

Man kan inte köpa det man vill, tex fina (lite dyrare) kläder, skor eller åka på resor eller göra
andra aktiviteter (Enkät nummer 15)

Av dem som besvarade enkäten har 25 procent angett att de köper lyxvaror. I enlighet med 
Baumans resonemang är det en konsekvens av konsumtionssamhället där det gäller att 
ständigt vara före andra med lyxvaror. Enligt Bauman (2008) skänker dessa lyxvaror 
individen välbefinnande och är en nödvändighet för att uppnå ett socialt medlemskap och inte 
exkluderas. En ungdom som besvarat enkäten förklarar det här väldigt bra.
 
Man använder de lilla pengarna man får till att köpa onödiga saker för ”det tillfälliga nöjet”

istället för att lägga pengarna på det man behöver (Enkät nummer 6)

Buckingham (2011) lyfter fram en annan syn på konsumering som skiljer sig från Baumans 
resonemang. I den mer positiva synen på konsumering som Buckingham (2011) framför är 
individer reflekterande och autonoma och ej styrda av konsumtionssamhällets krav på att 
ständigt införskaffa sig nya varor. Ungdomarna i denna studie verkar i högre grad falla in i 
denna kategori då de visar en medvetenhet och konsekvenstänkande kring vad som kan hända
om en överkonsumerar. Av ungdomarna anger 75 procent att de inte köper lyxvaror. Följande 
exempel visar hur ungdomarna reflekterar kring vad de egentligen behöver och införskaffar 
sig nya varor när gamla gått sönder. 

Jag tänker mig för vad jag faktiskt behöver. Kollar mycket på lyxfällan så jag vet hur det kan
sluta (Enkät nummer 50). Om jag behöver kläder/skor för att det bara finns trasigt måste jag

spara in på mat för att klara av att köpa nytt (Enkät nummer 80).

Utifrån Baumans (2008) tes riskerar dessa ungdomar att exkluderas från övriga samhället då 
de ej konsumerar i lika hög grad som andra gör och som även de förväntas göra. Även det 
riskerar att påverka ungdomarnas hälsa i negativ riktning. Av resultatet i föreliggande studie 
framkommer att det inte föreligger någon skillnad i om ungdomarna köper lyxvaror eller ej 
utifrån deras kön eller klasstillhörighet. Med andra ord handlar ungdomarna lyxvaror i 
ungefär lika hög grad oberoende av kön och klasstillhörighet. Det här är i enlighet med 
Baumans (1998;2008) resonemang angående att konsumtionssamhället drabbar alla, oavsett 
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förutsättningar. Hjort (2004) menar att människor uppmuntras till att vara återhållsamma, men
ändå konsumera. Det kan tänkas att ungdomarna i föreliggande studie känner att de vill 
konsumera mera, men att det inte fungerar med deras nuvarande ekonomi varpå de måste vara
återhållsamma och prioritera.  

Ungdomarnas konsumtion utifrån ekonomisk påfrestning

Till skillnad från vad som var förväntat framkommer inga samband avseende ekonomisk 
påfrestning och konsumtion. Ungdomarna anser att deras ekonomi påverkar deras konsumtion
i ungefär lika hög grad och har köpt lyxvaror i liknande utsträckning, oavsett grad av 
ekonomisk påfrestning. Det framkommer heller inga samband utifrån konsumtion, ekonomisk
påfrestning kön eller klasstillhörighet. 

Ungdomarnas konsumtion utifrån skamgörande effekter 

Resultatet i denna studie visar dock att det föreligger statistiskt signifikanta samband 
avseende konsumtion utifrån skamgörande effekter, se tabell 19 nedan. 

Tabell 19- konsumtion utifrån skamgörande effekter 
Mindre skam Mer skam

Ja Nej Ja Nej

Ekonomi påverkar konsumtion * 43 % 57 % 72 % 28 %

Köpt lyxvaror* 15 % 85 % 46 % 54 %

* P-värde ≤ 0,05

Som tabell 19 ovan visar framkommer statistiskt signifikanta samband avseende ungdomarnas
konsumtion och skamgörande effekter. Ungdomar som upplever högre grad av skamgörande 
effekter anser i högre grad att deras ekonomi påverkar deras konsumtion och de köper 
lyxvaror i högre grad.  Bauman (2008) menar att människor som har ekonomiska svårigheter 
kan välja att ändå konsumera lyxvaror för att nå ett socialt medlemskap och status. Det kan 
tänkas att ungdomar som upplever högre grad av skamgörande effekter kompenserar för den 
statusförlust som arbetslösheten medför genom att konsumera lyxvaror. Genom lyxvaror kan 
då ungdomarna uppnå status och aktning i relation till människor i deras omgivning. Hjort 
(2004) menar att konsumtion har en social funktion då det påverkar hur människor framställer
sig själva och hur andra ser på dem. Ungdomar som då upplever högre grad av skamgörande 
effekter kan konsumera för att framställa sig själva på ett sätt som i längden kan innebära att 
de inte upplever skam i interaktion med andra. 
     Normen i konsumtionssamhället är enligt Bauman (1998) att konsumera, medan den i 
produktionssamhällen är att producera det vill säga att arbeta. Goffman (2011) menar att det 
kan vara stigmatiserande att inte kunna uppnå till normen. Ungdomar i föreliggande studie 
som då varken har ett arbete eller kan konsumera kan tänkas vara de som är mest utsatta för 
stigmatiserande i interaktion med andra. Det här kan tänkas leda till att de försöker uppnå 
någon av normerna och då arbete inte finns tillgängligt, väljer de att konsumera istället för att 
minska de skamgörande effekterna riktade mot dem. 
Sambanden avseende skamgörande effekter och konsumtion kvarstår även utifrån kön och 
klasstillhörighet. 
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6.8 Rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning 

I följande avsnitt kommer ungdomarnas cigarrettrökning, alkoholkonsumtion och 
droganvändning att redogöras för. Inledningsvis beskrivs dessa områden och i vilken 
utsträckning ungdomarna ägnar sig åt aktiviteterna samt hur resultatet ter sig utifrån 
bakgrundsvariablerna kön och klass. Därefter presenteras rökning, alkohol och droger utifrån 
ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter i tur och ordning. Sedan presenteras de 
multivariata analyser som genomförts där ungdomarnas bakgrund och nivå av ekonomisk 
påfrestning alternativt skamgörande effekter kombineras i relation till rökning, alkohol och 
droger. 

Beskrivning av ungdomarnas rökning, alkohol- och droganvändning 

I denna studie undersöktes om arbetslösheten har inverkan på i vilken grad ungdomarna röker,
konsumerar alkohol och om droganvändning kan ses som en konsekvens av arbetslöshet. 
Resultatet visar att 23 procent av ungdomarna röker dagligen och 35 procent röker då och då. 
Utifrån kön visar det sig att kvinnor och män röker i ungefär lika hög grad och att inga 
statistiskt signifikanta samband framkommer. Detsamma gäller utifrån klasstillhörighet. I 
Angelins (2009) studie uppger nästan 70 procent av intervjupersonerna att de är rökare varav 
majoriteten av dem röker dagligen. SCB (u.å) skriver att 10 procent av männen och 15 
procent av kvinnorna röker dagligen i Sverige. I föreliggande studie är det en lägre andel som 
röker jämfört med Angelins (2009) studie, men en något högre andel jämfört med 
normalpopulationen. Därmed kan det tänkas att arbetslöshet ökar risken för att en person 
röker och att risken ökar ju längre arbetslösheten varar. Det här är i linje med Henkel (2011) 
resonemang om att rökning är högre bland människor som är arbetslösa. 

Tabell 20- förändrad alkoholkonsumtion sen arbetslöshet
Alkohol Andel
Dricker inte alls 13 %

Dricker mer/oftare 9 %
Dricker mindre/mer sällan 25 %
Samma som tidigare 53 %
Totalt 100 %

Som tabell 20 visar har 9 procent av ungdomarna i föreliggande studie svarat att de dricker 
mer och 25 procent att de dricker mindre sen de blev arbetslösa. Anledningar till att de dricker
mer som de anger på den öppna frågan är mer tid till annat, mår dåligt av att vara arbetslös 
samt ”Arbetslöshet” som svar. Även Hammarström och Janlert (2002) kom i sin studie fram 
till att anledningar till att arbetslösa ungdomar dricker mer är att de har mer tid över och att 
ens psykiska hälsa påverkas i negativ riktning. 

”Man mår dåligt av att vara arbetslös helt enkelt” (enkät nummer 17). 

Det är en högre andel av ungdomarna i denna studie som angett att de dricker mindre sen de 
vart arbetslösa, än som angett att de dricker mer. Det här skiljer sig från resultatet i 
Hammarströms m.fl. (2002) studie då de kommer fram till att arbetslöshet ökar risken för att 
ungdomar ska konsumera mer alkohol. Henkel (2011) menar att arbete kan fungera som 
motivation för att människor inte ska dricka alkohol. Det kan tänkas att sysselsättningen för 
vissa av ungdomarna i föreliggande studie på liknande sätt fungerar som en skyddsfaktor. 
Mossakovski (2008) kommer i sin studie fram till att risken för att en arbetslös person ska 
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utveckla ett alkoholmissbruk främst finns när en person varit arbetslös tre år eller längre. I 
föreliggande studie har fyra procent av ungdomarna varit arbetslösa under en sådan period 
vilket gör att en klar majoritet varit arbetslösa under en kortare period och därmed inte löper 
risk för alkoholmissbruk utifrån Mossakovskis (2008) resonemang.    
    Gällande hur ofta ungdomarna dricker alkohol har 24 procent svarat att de dricker alkohol 
minst en gång i veckan och 76 procent att de inte dricker alls.  Av dem som dricker minst en 
gång i veckan är det 4 procent dricker mer än två gånger i veckan. 
    Analyser utifrån kön och klass visar ej någon större skillnad angående förändrad 
alkoholkonsumtion. Det här innebär att män och kvinnor samt ungdomar med olika 
klasstillhörighet dricker ungefär lika ofta och har blivit påverkade på liknande sätt av sin 
arbetslöshet. Det här är inte i linje med resultatet i studien genomförd av Hammarström och 
Janlert (2002) som visar att arbetslöshet ökar risken för att män ska dricka mer, men att det 
inte finns några statistiskt signifikanta samband för kvinnor. 

Tabell 21- förändrad droganvändning sedan arbetslöshet
Droger Lättare droger, 

andel
Tyngre droger, 
andel

Tar inte droger 63 % 71 %

Tar droger mer/oftare 0 %  0 %
Tar droger mindre/mer sällan 9 % 4 %
Samma som tidigare 28 % 26 %
Totalt 100 % 101 %

I studien har 30 procent av ungdomarna angett att de provat narkotika. Av dessa är det 8 
procent som angett att det ledde till problem som samtliga anger att de tagit sig ur idag. I 
Angelins (2009) studie har 45 procent av ungdomarna provat narkotika varpå de allra flesta 
anger att de tagit sig ur problemen idag precis som i föreliggande studie. Som tabell 21 ovan 
redogör för har ingen av ungdomarna i föreliggande studie angett att de tar droger oftare sen 
de blev arbetslösa, 9 procent anger att de tar lättare droger såsom hasch mer sällan sedan de 
blev arbetslösa. Anledningar som angetts till att ungdomarna tar lättare droger mer sällan 
tycks variera exempelvis att personen lever mer hälsosamt nu eller inte rör sig i sådana kretsar
längre. I Hammarström och Janlerts (2002) studie visar resultatet att längre arbetslöshet ökar 
risken för haschmissbruk. I denna studie har som ovan nämnt de flesta av ungdomarna en 
kortare arbetslöshetsperiod, vilket kan tänkas vara en anledning till att droganvändning ej ökat
sen de blev arbetslösa. 
    Utifrån kön och klass föreligger inga statistiska samband gällande droganvändning. 
Ungdomarna har därmed oavsett kön eller klass provat droger i ungefär lika hög grad och 
förändrat sin aktivitet avseende droger på ungefär liknande sätt sedan arbetslöshet. 
Hammarström m.fl. (2002) kommer fram till att det föreligger ett statistiskt signifikant 
samband angående droganvändning för arbetslösa män då de använder droger i högre grad än 
män som har arbete. För kvinnor föreligger inget samband. Resultatet i föreliggande studie 
skiljer så då i avseende för män, men är i likhet med deras resultat för kvinnor. 
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Ungdomarnas aktivitet avseende rökning, alkohol och droger utifrån 
ekonomisk påfrestning

Tabell 22- ungdomarnas aktivitet gällande rökning, alkohol och droger utifrån ekonomisk 
påfrestning

Bättre ekonomi Sämre ekonomi
Ja Nej Ja Nej

Röker dagligen* 28 % 72 % 56 % 44 %
Röker då och då* 14 % 86 % 42 % 58 %
Dricker minst en gång i 
veckan ”

20 % 80 % 35 % 65 %

Dricker oftare sen 
arbetslöshet ”

5 % 95 % 17 % 83 %

Dricker mindre sen 
arbetslöshet 

27 % 73 % 22 % 78 %

Provat narkotika ” 26 % 75 % 42 % 58 %
*P-värde ≤ 0,05 
” Statistisk skillnad ≥ 10 %

Som tabell 22 ovan visar föreligger statistiskt signifikanta samband avseende rökning och 
ekonomisk påfrestning. Avseende alkohol och droger framkommer statistiska skillnader som 
indikerar att de med sämre ekonomi dricker oftare, än de med bättre ekonomi. De med sämre 
ekonomi har även i högre grad börjat dricka oftare sen arbetslösheten, jämfört med dem som 
har bättre ekonomi. Slutligen har de med sämre ekonomi provat narkotika i högre grad, 
jämfört med dem som har bättre ekonomi. Det här indikerar på att ungdomar som har en 
högre grad av ekonomisk påfrestning löper risk för alkohol- och drogrelaterade problem 
såsom beroenden. Det kan även tänkas påverka deras chanser på arbetsmarknaden negativt, 
vilket gör att dessa ungdomar riskerar att fastna i en ond cirkel. De blir arbetslösa - får sämre 
ekonomiska förutsättningar – riskerar att utveckla beroenden – blir kvar i arbetslöshet. 
    Av ungdomarna som har besvarat den öppna frågan angående en minskad 
alkoholkonsumtion skriver en majoritet (55 %) att de dricker mindre på grund av minskade 
ekonomiska tillgångar. I relation till ekonomi nämner även en del att de prioriterar annorlunda
vilket gör att alkohol prioriteras bort. Även Bauman (2008) berör detta med prioriteringar då 
han menar att alla kan konsumera och att det är en fråga om individuella val och 
prioriteringar. Det kan då tänkas att en majoritet av ungdomarna i föreliggande studie 
prioriterar bort alkohol för att kunna konsumera andra varor som förväntas skänka dem lycka 
utifrån Baumans (2008) resonemang.   

Man har inte råd att gå på krogen eller grilla o ta sig en öl med sina vänner/bekanta/sambo
(enkät nummer 15)

På nästkommande sida redogörs för en multiavariat analys utifrån ekonomisk påfrestning och 
kön samt rökning, droger och alkohol.
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Tabell 23- ungdomarnas aktivitet avseende rökning, alkohol och droger utifrån kön och 
ekonomisk påfrestning

Män Kvinnor
Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Bättre 
ekonomi

Sämre ekonomi

Röker dagligen 16 % 40 % 12 % 46 %
Statistisk skillnad ≥  10 % Fisher’s exact test ≤ 0,05

Röker då och då 22 % 67 % 35 % 56 %
Fisher’s exact test ≤ 0,05 Statistisk skillnad ≥  10 %

Dricker minst en gång i veckan 23 % 44 % 16 % 23 %
Statistisk skillnad ≥  10 %

Dricker oftare sen arbetslösheten 7 % 11 % 4 % 23 %
Statistisk skillnad ≥  10 %

Provat narkotika 30 % 70 % 20 % 23 %
Fisher’s exact test ≤ 0,05

Som tabell 23 ovan visar kvarstår sambanden avseende rökning för såväl män som kvinnor. 
Avseende alkohol framkommer statistiska skillnader för såväl män som kvinnor. En högre 
andel män som upplever ekonomisk påfrestning dricker minst en gång i veckan, jämfört med 
män som upplever lägre grad av ekonomisk påfrestning. För kvinnor gäller att en högre andel 
av dem som har en högre ekonomisk påfrestning dricker oftare sen de vart arbetslösa, jämfört 
med dem som har en lägre ekonomisk påfrestning. När det gäller droger visar resultatet att en 
högre andel män (70 %) har provat narkotika om deras ekonomiska påfrestning är högre, 
jämfört med om den ekonomiska påfrestningen är lägre (30 %.). För kvinnor föreligger inget 
samband mellan provat narkotika och ekonomisk påfrestning. Det här visar på samma tendens
som även framkommit i studierna genomförda av Hammarström och Janlert (2002) och 
Hammarström m.fl. (2002); nämligen att statistiskt signifikanta samband gällande 
droganvändning hos arbetslösa ungdomar enbart framkommer hos män. 
     Ovannämnda samband avseende rökning kvarstår utifrån ungdomarnas klasstillhörighet då
ungdomar oavsett klass röker mer om de är arbetslösa. Avseende alkohol visar resultatet att 
sambandet att ungdomar med sämre ekonomi dricker minst en gång i veckan enbart kvarstår 
för ungdomar i under- och arbetarklass. Det är även enbart för ungdomar i under- och 
arbetarklass som sambandet avseende provat narkotika kvarstår. Därmed är det bara män i 
under- och arbetarklass som i högre grad har provat narkotika om deras ekonomiska 
påfrestning är högre. 

Ungdomarnas aktivitet avseende rökning, alkohol och droger utifrån 
skamgörande effekter

Utifrån skamgörande effekter och ungdomarnas aktivitet avseende rökning, alkohol och 
droger framkommer att ungdomar som upplevt högre grad av skamgörande effekter i högre 
grad har provat narkotika. När kön och klass adderas till analysen framkommer att 
skamgörande effekter har en begränsad inverkan på ungdomarnas aktivitet avseende rökning, 
alkohol och droger, se tabell 24 nedan. 

Tabell 24- ungdomarnas aktivitet avseende droger utifrån skamgörande effekter och kön
Män Kvinnor
Mindre 
skam

Mer skam Mindre 
skam

Mer skam

Provat narkotika 37 % 50 % 9 % 43 %
Statistisk skillnad ≥  10 % Fisher’s exact test ≤ 0,05
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Skamgörande effekter har inte någon avgörande betydelse för i vilken grad män och kvinnor 
röker och dricker. Däremot framkommer att sambandet att skamgörande effekter innebär att 
ungdomarna har provat narkotika i högre grad kvarstår. Kvinnor som utsätts för högre grad av
skamgörande effekter har i högre grad har provat narkotika (43 %) jämfört med kvinnor som 
utsatts för lägre grad av skamgörande effekter (9 %) (se tabell 24). I vilken grad kvinnor 
utsätts för skamgörande effekter påverkar därmed i vilken grad de har provat narkotika. Även 
för män föreligger sambandet, ändock utifrån statistisk skillnad som ej är signifikant. Alltså 
kan omgivningens negativa attityd gentemot arbetslösa ungdomar leda till att de provar 
narkotika. Enligt Goffman (2011) kan även missbruk ses som ett stigma. Det kan då tänkas att
ungdomar som är arbetslösa och provar narkotika riskerar att utsättas för en dömande attityd 
från omgivningen både på grund av arbetslöshet och missbruk/riskbruk. 
     Utifrån klass framkommer inga statistiskt signifikanta samband eller statistiska samband 
avseende skamgörande effekter och rökning, alkohol och droger. 

6.9 Kriminalitet

När det gäller ungdomarnas aktivitet avseende kriminalitet har 73 procent svarat att de inte 
stjäl eller snattar, 75 procent har svarat att de inte begår inbrott, 75 procent har svarat att de 
inte begår skadegörelsebrott och 75 procent har svarat att de ej säljer droger, 2 procent har 
besvarat att de begår dessa brott mer sällan och resterande samma som tidigare. Ingen har 
svarat att de begår något av dessa brott mer ofta sedan arbetslösheten. I denna studie finns det 
därmed inte en korrelation mellan ungdomsarbetslöshet och kriminalitet. Resultatet är i linje 
med Nilsson och Agells (2003) resultat. Författarna ger en förklaring till varför det kan tänkas
att ungdomsarbetslöshet inte leder till kriminalitet i sin studie vilken är att ungdomarna är 
inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket innebär att de har något att göra på dagarna. 
Ungdomarna i föreliggande studie är även de inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket 
innebär att de har en sysselsättning under dagarna. Steden m.fl. (2012) har kommit fram till 
att en riskfaktor för kriminalitet är arbetslöshet då den bland annat medför mer tid till att begå 
brott. Att ungdomarna har en sysselsättning på dagarna kan därmed tänkas fungera som en 
skyddsfaktor. 

6.10 Livet i sin helhet
I enkäten ställdes ett antal frågor som berör livet i sin helhet, dessa är om livet motsvarar 
ungdomarnas förväntningar, om ungdomarna är nöjda med livet, hur ungdomarna bedömer 
sina levnadsförhållanden samt hur de bedömer sin framtid. I Angelins (2009) studie 
framkommer att ungdomarna bedömer sina levnadsförhållanden som 5,1 på en skala 1-10 där 
ett är dåliga och 10 bra, medan normalpopulationen bedömer sina som 7,4. Respondenterna i 
föreliggande studie befinner sig mellan med ett snitt på 6,2 på en skala 1-10. Det här kan 
tänkas bero på att de inte varit arbetslösa lika länge som respondenterna i Angelins (2009) 
studie, men att de är arbetslösa vilket normalpopulationen inte är. Angelin (2009) har kommit 
fram till att en längre tids arbetslöshet för med sig känslor av att det är hopplöst att få ett 
arbete. I denna studie verkar en majoritet av ungdomarna tro att det kommer att ordna sig i 
framtiden då 71 procent av ungdomarna har en positiv framtidssyn. Det här kan tolkas som att
en majoritet av ungdomarna har en positiv syn på framtiden, trots att livet för tillfället endast 
motsvarar ungefär hälften av ungdomarnas förväntningar.
    Vidare är det i Angelins (2009) studie 30 procent som är missnöjda med livet i sin helhet, i 
normalpopulationen är det 9 procent. I föreliggande studie är siffran hela 64 procent. I 
produktionssamhället hade arbete enligt Bauman (1998) en viktig funktion att fylla i 
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människors liv. Att en hög andel av ungdomarna i föreliggande studie känner sig missnöjda 
kan tolkas som att arbete fortfarande har en viktig funktion att fylla i människors liv för att de 
ska känna sig nöjda med tillvaron. Det kan även förklaras utifrån Baumans (1998) 
resonemang angående att människor ska kunna konsumera för att känna sig nöjda med 
tillvaron. Många av ungdomarna i denna studie har inte de ekonomiska förutsättningarna för 
att kunna konsumera i lika hög grad som människor som har arbete. Det här kan tänkas vara 
en anledning till att ungdomarna inte känner sig nöjda med livet i sin helhet. 
     Avseende de frågor som tas upp i föreliggande avsnitt framkommer inga skillnader utifrån 
kön eller klass. Det här innebär att ungdomarna, oavsett kön och klasstillhörighet har liknande
syn på livet i sin helhet. 

Livet i sin helhet utifrån ekonomisk påfrestning

Utifrån ekonomisk påfrestning och livet i sin helhet framkommer inga skillnader. Det här 
innebär att en ekonomisk påfrestning leder till att ungdomarna bedömer sina 
levnadsförhållanden, framtid och nöjdhet med livet samt om livet motsvarar deras 
förväntningar på liknande sätt oavsett hur deras ekonomiska påfrestning är. 

Tabell 25- levnadsförhållanden utifrån klasstillhörighet och ekonomisk påfrestning
Under- och 
arbetarklass

Medelklass

Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Bättre 
ekonomi

Sämre 
ekonomi

Bra levnadsförhållanden 42 % 42 % 70 % 25 %
Fisher’s exact test ≤ 0,05

Som framgår av tabell 25 ovan påverkar inte den ekonomiska påfrestningen ungdomar i 
under- och arbetarklass’ uppskattning av levnadsförhållanden. Däremot innebär en högre 
ekonomisk påfrestning att ungdomar i medelklass uppfattar sina levnadsförhållanden som 
sämre. Enligt Mattsson (2010) finns det en teoribildning kring klasstillhörighet som innebär 
att det främst handlar om ekonomiska tillgångar. Det kan tänkas att ungdomar i medelklass 
har varit vana med en högre ekonomisk standard under uppväxten som gör att det i högre grad
har skett en förändring avseende ekonomi för dem i och med arbetslösheten. Denna 
förändring av ekonomiska resurser i negativ bemärkelse kan tänkas innebära att deras 
levnadsförhållanden uppfattas som sämre. Utifrån kön framkommer inga samband utifrån 
ekonomisk påfrestning och hur ungdomarna uppskattar livet i sin helhet. 

Livet i sin helhet utifrån skamgörande effekter

Tabell 26- om livet motsvarar ungdomarnas förväntningar utifrån skamgörande effekter. 
Mindre skam Mer skam
Ja Nej Ja Nej

Livet motsvarar förväntningar 56 % 44 % 25 % 75 %
P-värde ≤ 0,05

Som tabell 26 ovan visar menar 56 procent av ungdomarna som upplever lägre grad av 
skamgörande effekter att livet motsvarar deras förväntningar, medan enbart 25 procent av 
ungdomarna som upplever högre grad av skamgörande effekter anser att livet motsvarar deras
förväntningar. Goffman (2011) menar att det finns vissa normer i samhället som är 
eftersträvansvärda att uppnå. Människor som avviker från normerna i negativ bemärkelse kan 
komma att stigmatiseras, vilket generellt sett ses som skamligt. Normen i dagens samhälle är 
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enligt Bauman (2008) att konsumera medan normen tidigare har varit att arbeta. Det kan 
tänkas att ungdomarna i föreliggande studie inte förväntade sig att andra människor skulle 
skambelägga dem för något som upplevs som svårt att påverka på egen hand, det vill säga den
bristande förmågan att konsumera och arbetslösheten. Det här kan då förklara varför 
ungdomar som upplever högre grad av skamgörande effekter i lägre grad anser att livet 
motsvarar deras förväntningar.  När detta kontrolleras mot bakgrundsfaktorerna kön och klass 
framkommer att sambandet endast kvarstår för kvinnor i medelklass.

6.11 Ekonomi- och skammodellen

På nästa sida presenteras ekonomi- skammodellen. I första och fjärde rutan befinner sig de 
ungdomarna med högst respektive lägst påfrestning. För att få fram fisher’s exact test behöver
fyrfältstabeller skapas. Därmed sattes de som svarat att de upplever låg grad av ekonomisk 
påfrestning och hög grad av skamgörande effekter eller vice versa (ruta nummer 2 och 3) som
missing i analyserna och fyrfältstabeller bildades där de med högst och lägst påfrestning 
inkluderades. För att sedan få fram andelen i ruta nummer två och tre togs de med i en ny 
analys, där alla fyra svarsalternativen inkluderades. Anledningen till att inga värden adderas 
till 100 % i tabell 29 nedan är att endast det ena av två alternativ redogörs för. Gällande 
exempelvis allmänt hälsotillstånd i ruta 1 har alltså 50 procent av dem som har hög 
ekonomisk påfrestning och hög grad av skamgörande effekter angett att deras hälsotillstånd är
bra, medan 50 procent har angett att det är dåligt, vilket inte redovisas explicit i tabellerna. 
Med 1ggn/vecka i tabellen menas en gång i veckan eller oftare. Motsatsen är mer sällan eller 
aldrig. 
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Tabell 27- ekonomi och skammodellen
Ekonomi-skammodellen Hög grad av ekonomisk påfrestning Låg grad av ekonomisk 

påfrestning

Hög grad av 
skamgörande effekter

(Ruta ett)
50 % bra allmänna hälsotillstånd *

92 % svårt att somna (1ggn/v) *
67 % huvudvärk (1ggn/v) *

58 % magont (1ggn/v) *
92 % stress (1 ggn/v) *

82 % sovit dåligt (1 ggn/v) *
9 % Böcker veckovis *
42 % röker dagligen *

82 % dricker veckovis *
36 % dricker oftare *

58 % provat narkotika *
58 % har köpt lyxvaror *

27 % livet motsvarar förväntningar *
64 % positiv framtidssyn”

36 % nöjd med livet i sin helhet *

(Ruta två)
57 % bra allmänt hälsotillstånd 
86 % svårt att somna (1ggn/v) 

79 % huvudvärk (1ggn/v) 
50 % magont (1ggn/v) 
79 % stress (1 ggn/v) 

79 % sovit dåligt (1 ggn/v) 
43 % böcker veckovis
14 % röker dagligen 

23 % dricker veckovis 
0 % dricker oftare 

31 % provat narkotika 
36 % har köpt lyxvaror 

77 % livet motsvarar
förväntningar 

75 % positiv framtidssyn 
62 % nöjd med livet i sin helhet

Låg grad av skamgörande
effekter

(Ruta tre)  
60 % bra allmänna hälsotillstånd 

82 % svårt att somna (1ggn/v) 
9 % huvudvärk (1ggn/v) 
46 % magont (1ggn/v) 
64 % stress (1 ggn/v) 

82 % sovit dåligt (1 ggn/v) 
40 % böcker veckovis
46 % röker dagligen 

27 % dricker veckovis 
0 % dricker oftare 

27 % provat narkotika 
18 % har köpt lyxvaror 

50 % livet motsvarar förväntningar 
89 % positiv framtidssyn 

60 % nöjd med livet i sin helhet

(Ruta fyra)
85 % bra allmänna hälsotillstånd *

42 % svårt att somna (1ggn/v) *
26 % huvudvärk (1ggn/v) *

15 % magont (1ggn/v) *
46 % stress (1 ggn/v) *

49 % sovit dåligt (1 ggn/v) *
42 % Böcker veckovis *
14 % röker dagligen *

49 % dricker veckovis *
   7 % dricker oftare *

24 % provat narkotika *
14 % har köpt lyxvaror *

57 % livet motsvarar
förväntningar* 

74 % positiv framtidssyn”
   73 % nöjd med livet i sin helhet *

* = Fisher’s exact test ≤ 0,05   |  ” = Statistisk skillnad 10 %

Av tabell 27 ovan framgår att arbetslösheten främst för med sig negativa konsekvenser för 
ungdomar som upplever hög grad av ekonomisk påfrestning och hög grad av skamgörande 
effekter. Avseende hälsa framkommer av tabell 27 att 50 procent av de ungdomar som 
befinner sig i ruta ett anser sig ha en bra hälsa, medan hela 85 procent av dem som befinner 
sig i ruta fyra anser sig ha en bra hälsa. Att ha en hög ekonomisk påfrestning och upplevelse 
av skamgörande effekter innebär då att ungdomarna i högre grad uppskattar sin hälsa som 
dålig, jämfört med om påfrestningen är mindre. Även i vilken grad ungdomarna upplever att 
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de är stressade påverkar deras hälsa. Som framkommer av tabell 27 ovan är det främst 
ungdomarna i ruta ett som upplever att de är stressade minst en gång i veckan. Det är även 
bland dessa ungdomar som andelen som har huvudvärk, magont och sover dåligt är som 
högst. Att leva med en ekonomiskt påfrestande situation där ungdomarna bland annat behöver
leva på föräldrarnas inkomster och låna pengar från personer i närheten i relation till att 
utsättas för en negativ attityd från omgivningen påverkar därmed ungdomarnas hälsa negativt.
Att antingen uppleva mindre ekonomisk påfrestning eller skamgörande effekter (ruta 2 och 3) 
kan fungera som en skyddsfaktor då dessa ungdomar i högre grad uppskattar sin allmänna 
hälsa som bra, jämfört med dem som upplever hög påfrestning. Rantakeisu m.fl. (1999) har 
kommit fram till att högre grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter leder till 
en sämre hälsa för människor som drabbas. Resultatet i denna studie bekräftar att 
ungdomarnas hälsa påverkas i negativt riktning av ekonomisk påfrestning och skamgörande 
effekter. 
      Avseende sociala relationer och fritid visar inte resultatet i föreliggande studie att 
ekonomi- skammodellen kan förklara varför vissa arbetslösa ungdomar i högre grad umgås 
med vänner och har nära vänner att prata med. Det här skiljer sig från resultatet i studien 
genomförd av Rantakeisu m.fl. (1997) visar att högre grad av skamgörande effekter och mer 
ekonomisk påfrestning kan leda till att människor isolerar sig från omvärlden då de ägnar sig 
åt mindre fritidsaktiviteter och i lägre grad umgås med vänner. Såsom framkom under resultat
och analys i denna studie är det dock en högre andel av de män som upplever högre grad av 
ekonomisk påfrestning som är missnöjda med sin fritid, jämfört med män som upplever lägre 
grad av ekonomisk påfrestning. 
     I föreliggande studie undersöktes även om ekonomi- skam modellen kan förklara om och 
varför vissa ungdomar röker mer, dricker oftare när de blir arbetslösa och provar droger. 
Resultatet visar att ungdomar som upplever högre grad av påfrestning (ruta ett) i högre grad 
röker mer, dricker oftare sen de vart arbetslösa och i högre grad dricker veckovis samt har 
provat droger, jämfört med ungdomar som upplever lägre grad av påfrestning. Att arbetslösa 
ungdomar skambeläggs för sin arbetslöshet och möts av en negativ attityd från omgivningen 
och dessutom har en ekonomiskt påfrestande situation kan då leda till att ungdomarna 
utvecklar ett alkohol- och drogberoende. Även här kan en lägre grad av antingen ekonomisk 
påfrestning eller lägre grad av skamgörande effekter fungera som en skyddsfaktor då 
ungdomarna som befinner sig i ruta två eller tre inte dricker oftare sen arbetslöshet och inte 
heller dricker veckovis i lika hög grad som ungdomarna i ruta ett. 
     Det är även en högre andel av dem som upplever högst påfrestning som köper lyxvaror, 
jämfört med ungdomar med lägre påfrestning. Bauman (2008) menar att konsumtion har 
förmågan att skänka individer välbefinnande och inkludering i samhället. Bauman (a.a) 
framför även att vi människor tror vi kommer att bli lyckliga av att konsumera. Att då de 
ungdomar som befinner sig i ruta ett i högre grad konsumerar lyxvaror kan tänkas bero på att 
de genom detta blir lyckliga för stunden. De känner välbefinnande och försöker att bli 
inkluderade i samhället. Hjort (2004) framför att konsumtion kan vara en väg in i samhället 
för de människor som står utanför på grund av exempelvis arbetslöshet. Det kan tänkas att 
ungdomarna som befinner sig i ruta ett använder sig av konsumtion för att inte exkluderas. 
     Slutligen är det en lägre andel av dem med högre påfrestning som upplever att livet 
motsvarar deras förväntningar och som är nöjda med livet, jämfört med ungdomar med lägre 
grad av påfrestning. Att de ungdomar som befinner sig i ruta ett i lägre grad anser att livet 
motsvarar deras förväntningar kan tänkas bero på att de inte förväntade sig att bli arbetslösa 
och därigenom utsättas för en negativ attityd från omgivningen samt behöva få och låna 
pengar från personer i närheten för att få ekonomin att gå ihop. Goffman (2011) skriver att 
människor som uppbär stigman kan uppleva att de ständigt blir ifrågasatta från personer i 
omgivningen. Det kan tänkas att ungdomarna i denna studie som befinner sig i ruta ett i lägre 
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grad är nöjda med livet då de blir ifrågasatta om de vill arbeta och riskerar även att bli 
ifrågasatta utifrån den ekonomiska påfrestningen då de inte kan konsumera i lika hög grad 
som ungdomar som inte är arbetslösa. 
    Resultatet i föreliggande studie är överlag i linje med tidigare studier som utgår från 
ekonomi- skammodellen, nämligen att personer som upplever mer påfrestning i relation till 
arbetslösheten påverkas mer negativt av arbetslösheten jämfört med personer som upplever 
lägre grad av påfrestning. Vidare visar resultatet i föreliggande studie på nya upptäckter 
angående de faktorer, rökning, alkohol och droger samt konsumtion, som inte inkluderats i 
tidigare studier. Även avseende dessa områden har en högre ekonomisk på skamgörande 
påfrestning en negativ inverkan på ungdomarnas liv. Det mest grundläggande mänskliga 
motivet i människors liv är enligt Scheff (1990) att hålla kvar vid sociala band med andra. När
band till andra människor hotas uppmärksammas detta hos individen i form av skamkänslor. 
Goffman (2011) skriver att det kan ses som ett osynligt stigma att vara arbetslös och att det 
kan betraktas som skamligt att uppbära ett stigma. En majoritet av ungdomarna i studien 
utsätts för skamgörande effekter. Det här är då signaler på att band till andra människor är 
hotade då dessa människor uttrycker en negativ attityd gentemot ungdomarna. Ungdomar i 
föreliggande studie skambeläggs utifrån sin arbetslöshet. Förutom att arbetslösheten medför 
att ungdomarna upplever skam i interaktion med andra påverkas även deras ekonomiska 
situation av arbetslösheten. Resultatet i föreliggande studie visar att ungdomar som upplever 
hög grad av skamgörande effekter och ekonomisk påfrestning påverkas mest negativt av sin 
arbetslöshet, jämfört med ungdomar som upplever lägre grad av påfrestning. Det här innebär 
att upplevelse av skam i interaktion med andra i relation till att ha en påfrestande ekonomi 
medför att ungdomarnas hälsa försämras, att de har konsumerat cigaretter, alkohol och droger 
mer än andra ungdomar samt har köpt lyxvaror i högre grad och har en mer negativ 
uppfattning om livet i sin helhet. Vad som inte bekräftas i studien är att kriminalitet kan ses 
som en konsekvens av arbetslöshet. 

6.12 Slutsatser
 

Utifrån det som framkommit i studien går det att dra några centrala slutsatser:

 Såväl kön som klasstillhörighet har en begränsad inverkan på ungdomars arbetslöshet. 
Det föreligger dock ett samband mellan klasstillhörighet och ekonomisk påfrestning 
då ungdomar i lägre klasser upplever högre grad av ekonomisk påfrestning. Analysen 
visar att det här innebär att de löper ökad risk att långvarigt marginaliseras och 
exkluderas från samhället. Avseende skamgörande effekter framkommer inga 
samband med bakgrundsförhållandena kön och klass, oavsett kön och klasstillhörighet
drabbas ungdomar därmed av skamgörande effekter i ungefär lika hög grad. 

 Resultatet tyder på att högre grad av ekonomisk påfrestning samvarierar med ohälsa 
och grad av missnöje med hälsan. Ungdomar som rapporterar hög grad av ekonomisk 
påfrestning tenderar att skatta sin hälsa på ett mer negativt sätt. Ungdomarna som 
upplever högre grad av ekonomisk påfrestning har oftare huvudvärk och magont än 
ungdomar som upplever lägre grad av ekonomisk påfrestning. Avseende sociala 
relationer och fritid leder en högre grad av ekonomisk påfrestning till att män är mer 
missnöjda med sin fritid. Den ekonomiska påfrestningen har ingen påverkan avseende 
konsumtion av varor och tjänster. Däremot leder en ökad ekonomisk påfrestning till att
ungdomarna i högre grad förtär alkohol och även uppskattar att deras 
alkoholkonsumtion har ökat sen arbetslösheten. Högre grad av ekonomisk påfrestning 

68



leder slutligen till att ungdomar i medelklass anser sig ha sämre levnadsförhållanden, 
jämfört med ungdomar i medelklass som har lägre grad av ekonomisk påfrestning. 

 Högre grad av skamgörande effekter leder till att ungdomarnas hälsa påverkas 
negativt. Dessa ungdomar är oroligare för sin hälsa, jämfört med ungdomar som 
upplever lägre grad av skamgörande effekter. Ungdomar som upplever högre grad av 
skamgörande effekter har även huvudvärk och magont oftare än de som inte upplever 
högre grad av skamgörande effekter. Avseende sociala relationer och fritid 
framkommer att högre grad av skamgörande effekter leder till ungdomarna spelar TV-
spel i högre grad. Ungdomar som upplever högre grad av skamgörande effekter anser i
högre grad att deras konsumtion påverkas av deras ekonomi och köper i högre grad 
lyxvaror. Det här kan tänkas bero på att de kompenserar för statusförlusten som 
arbetslöshet medför genom att konsumera. Högre grad av skamgörande effekter leder 
även till att ungdomarna i högre grad har provat narkotika. Slutligen leder högre grad 
av skamgörande effekter till att kvinnor i medelklass i lägre grad anser att deras liv 
motsvarar deras förväntningar, jämfört med kvinnor i medelklass som upplever lägre 
grad av skamgörande effekter. 

 Ekonomi- skammodellen kan användas för att förklara varför vissa ungdomar 
påverkas mer negativt av att vara arbetslösa än vad andra gör. De ungdomar som 
upplever högre grad av skamgörande effekter och högre grad av ekonomisk 
påfrestning löper högre risk för att drabbas negativt avseende hälsa, cigarrettrökning, 
alkohol, droger och livet i sin helhet. Det är även ungdomar i denna kategori som i 
högre grad konsumerar varor och tjänster, vilket förklaras utifrån att de kompenserar 
för den statusförlust som arbetslösheten medfört. Avseende kriminalitet framkommer 
inga samband då ingen av ungdomarna i föreliggande studie har angett att de begår 
brott oftare sen arbetslösheten. Det här förklaras utifrån att sysselsättningen som 
ungdomarna har kan tänkas fungera som en skyddsfaktor. 

 Utifrån Poppers resonemang angående falsifiering (Djufeldt, m.fl., 2003) kan 
ekonomi- skammodellen i denna studie falsifieras gällande sociala relationer och fritid
samt kriminalitet, med ett undantag och det är att högre grad av ekonomisk påfrestning
ökar risken för att män ska vara missnöjda med sin fritid. Ekonomi- skam modellen i 
sig förklarar dock inte dessa variationer, utan det gör bara den ekonomiska 
påfrestningen. Avseende de andra livsområdena kan ekonomi- skammodellen förbli 
oemotsagd. Det här innebär även att H0 kan antas avseende sociala relationer och fritid
samt kriminalitet, medan H1 kan antas avseende de andra livsområdena som 
undersökts. 

7. Diskussion

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka levnadsförhållanden bland 
arbetslösa ungdomar och vilka konsekvenser arbetslöshet kan föra med sig för ungdomar som 
drabbas. Levnadsförhållanden och konsekvenser har undersökts inom följande områden; 1) 
hälsa 2) sociala relationer och fritid 3) konsumtion 4) kriminalitet 5) missbruk och 6) livet i 
sin helhet samt ungdomarnas uppfattning av att delta i arbetsmarknadspolitiska program. 
     För att analysera varför vissa ungdomar löper högre risk för att påverkas negativt av sin 
arbetslöshet har insamlad data analyserats utifrån bakgrundsförhållandena kön och klass samt 
utifrån ekonomi- och skammodellen. Tanken var att även etnicitet skulle ingå som en 
bakgrundsvariabel, men då endast ett fåtal av de svarande har uppgett att de är födda 
utomlands har etnicitet uteslutits från resultat och analys. Resultat och analys visar att 
klasstillhörighet har en viss påverkan på ungdomarnas arbetslöshet då ungdomar i lägre 
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klasser har mer ekonomisk påfrestning än ungdomar i medelklass. Det som främst visar sig ha
betydelse för hur ungdomarna påverkas i sin arbetslöshet är mekanismerna ekonomisk 
påfrestning och skamgörande effekter. Ungdomar som rapporterar en hög grad av ekonomisk 
påfrestning upplever bland annat sämre hälsa och rapporterar en högre och ökad 
alkoholkonsumtion som ett resultat av påfrestningen. En högre grad av skamgörande effekter 
leder bland annat till sämre hälsa och högre grad av inköp av lyxvaror. Ekonomisk påfrestning
och skamgörande effekter tillsammans leder till att ungdomarna har en försämrad hälsa, röker 
och dricker i högre utsträckning, samt så har en högre andel av dem med mer påfrestning 
provat narkotika vid något tillfälle. Vidare har de konsumerat lyxvaror i högre grad. Vad som 
kan reflekteras över gällande resultatet i studien är att en majoritet av ungdomarna har varit 
arbetslösa ett år eller mindre. Trots en relativt kort arbetslöshetsperiod för många av 
ungdomarna har arbetslösheten redan haft en negativ inverkan i deras liv. Utifrån Angelin 
(2009) kan det tänkas att den negativa inverkan kommer att blir allt mer allvarlig, om 
ungdomarna inte erhåller ett jobb inom en snar framtid. 
      Överlag innebär resultatet att ungdomarna i studien i hög grad är påverkade av 
mekanismerna ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter då dessa faktorer såväl var 
för sig som tillsammans leder till negativt utfall inom en rad olika områden i ungdomarnas liv.
Däremot kan inte ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter sägas generera något 
utfall avseende kriminalitet. Ungdomarna i föreliggande studie har ej angett att de begår några
kriminella handlingar oftare sen de blev arbetslösa. Det kan istället tänkas att ungdomarnas 
sysselsättning fungerar som en mekanism när det gäller kriminalitet. Att merparten ungdomar 
har en aktiveringsåtgärd kan tänkas fungera som ett skydd mot avvikande beteende enligt 
Steden med fleras (2012) resonemang. En majoritet av ungdomarna i föreliggande studie har 
själva angett att de inte är nöjda med själva innehållet i sysselsättningen, men som 
skyddsfaktor verkar sysselsättningen ha en viktig funktion. 
      Utifrån kritisk realism är det viktigt att reflektera över att det inte är ett slutet system som 
undersöks i samhällsvetenskapen. Troligtvis finns det generativa mekanismer som inte är 
undersökta i föreliggande studie som har en inverkan på ungdomarnas liv utöver 
mekanismerna ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter samt bakgrundsfaktorerna 
som är undersökta i studien och som har visat sig ha en påverkan. Till exempel kan det tänkas 
finnas generativa mekanismer som påverkar ungdomarnas sociala relationer och fritid i högre 
grad än vad ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter gör. Vad som påverkar hur 
ungdomarnas sociala relationer och fritid ter sig under arbetslösheten kan bli en fråga för 
framtida studier. Utifrån mekanismer går det även att diskutera vad som kommer först, när det
gäller ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter står det klart att de är konsekvenser 
av arbetslösheten. Däremot finns det en osäkerhet när det gäller till exempel alkohol där det 
finns två möjliga förklaringar 1) dricker vissa ungdomar oftare för att de har en ekonomisk 
påfrestning och skambeläggs (som är studiens utgångspunkt) eller 2) är det på grund av att 
vissa av ungdomarna dricker oftare som de har en högre ekonomisk påfrestning och upplever 
skamgörande effekter i högre grad? Det här är en osäkerhet i studien, men frågorna i enkäten 
har formulerats på ett sådant sätt att osäkerheten ska vara minimal. En fråga kring alkohol är 
formulerad utifrån om konsumtionen ha förändrats sedan arbetslösheten varpå det kan antas 
att arbetslösheten i sig har en påverkan på konsumtionen. Resultatet analyseras därefter 
utifrån ekonomi- skammodellen, för att undersöka om mekanismerna ekonomisk påfrestning 
och skamgörande effekter kan förklara varför vissa ungdomar dricker oftare sen 
arbetslösheten, jämfört med andra. 
     I vilken utsträckning lever produktionssamhällets normer och ideal om full sysselsättning 
och att alla ska arbeta kvar i dagens samhälle? Att ungdomarna är inom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att ha en sysselsättning på dagarna kan vara en 
konsekvens av arbetslinjen som var som mest påtaglig i produktionssamhällen. Även att 
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ungdomarnas hälsa, oavsett ekonomisk påfrestning och skamgörande effekter är sämre bland 
arbetslösa ungdomar än hos normalpopulationen kan tänkas vara en konsekvens av att arbete 
är viktigt i dagens samhälle. 
     I vilken grad ungdomarna i studien är påverkade av konsumtionssamhällets normer och 
ideal varierar. En majoritet av ungdomarna konsumerar exempelvis inte lyxvaror. Det kan 
tänkas att en majoritet av ungdomarna reflekterar och prioriterar vad de verkligen behöver för 
att inte försätta sig i en än mer problematisk ekonomisk situation. Ungdomarna verkar istället 
vara mer reflekterande vilket överensstämmer med Buckinghams (2011) syn på konsumtion. 
Att ungdomar som är arbetslösa trots en påfrestande ekonomisk situation konsumerar och 
lägger pengar på ”det tillfälliga nöjet” kan tolkas som ett uttryck för ungdomarnas hantering 
av konsumtionssamhällets krav. Det samtida samhället är dock kännetecknat av konsumtion 
där den överordnade normen är att konsumera och vi människor förväntas ta rollen som 
konsumenter. Det här kan tänkas förklara varför den ekonomiska påfrestningen blir så 
påtaglig för ungdomarna då denna påfrestning innebär att ungdomarna inte kan konsumera i 
lika hög grad som andra ungdomar. I ljuset av tesen om konsumtionssamhället (Jmf Bauman) 
kan konsumtionen av lyxvaror som är högre bland dem med högre grad av skamgörande 
effekter betraktas som ett försök av individen att hantera och kontrollera samhällets krav. I 
detta ligger motsättningen då många av ungdomarna saknar de ekonomiska resurserna för att 
vara en konsument. Det finns en risk att det blir ett moment 22 där ungdomarna konsumerar 
för att kompensera för bristen på status som arbetslösheten medför och i avsikt att minska 
skammen istället skapar mer ekonomiska problem och ökad skam och därmed försämrade 
levnadsförhållanden. 
     Det kan då tänkas att såväl arbete som konsumtion är viktigt i dagens samhälle. Människor
som då varken har arbete eller kan konsumera kan tänkas bli dubbelt bestraffade då ej uppnår 
någon av de normer som är eftersträvansvärda att följa. De ungdomar i föreliggande studie 
som har svårigheter med att konsumera blir därmed avvikande från samhället på grund av 
såväl arbetslöshet som avvikelse från rollen som konsument.
     Utestängning från produktions- och konsumtionssamhället på grund av arbetslöshet och 
bristande ekonomiska förutsättningar leder till avvikelse från samtidens normer och 
begränsade möjligheter för ungdomarna att konsumera. I relation till tidigare forskning visar 
denna studie på liknande resultat när det gäller att ungdomars hälsa påverkas negativt utifrån 
arbetslöshet. Att rökning och alkoholbekymmer samt droganvändning kan vara en konsekvens
av arbetslöshet framkommer i tidigare studier. Ett förhållandevis nytt resultat, jämfört med 
tidigare forskning är att föreliggande studie förklarar tänkbara anledningar till att vissa 
ungdomar dricker oftare och även har ökat sin alkoholkonsumtion sedan arbetslösheten, det 
vill säga att förändringen har skett i relation till skamkänslor och ekonomiska bekymmer. 

7.1 Begränsningar och förtjänster med studien

Begränsningar med studien berör främst urvalet, då det inte bestod av önskat antal ungdomar. 
Det här innebär exempelvis att de delar av resultatet där enbart statistiska skillnader 
framkommer ska tolkas med försiktighet då de signifikanta sambanden ej framkommit. Att 
det är ett mindre urval problematiserar även möjligheterna till att generalisera föreliggande 
studies resultat till ungdomar utanför urvalsgruppen. Förtjänster med  studien är att en 
beprövad modell har använts, vilket gör att studien har en adekvat utgångspunkt. I 
föreliggande studie har den beprövade modellen utvecklats då livsområdena rökning, alkohol 
och droger samt konsumtion inte är använda utifrån ekonomi- skammodellen tidigare. Trots 
det mindre urvalet kan resultatet i föreliggande studie visa generella tendenser som kan tänkas
gälla även för ungdomar utanför urvalsgruppen, framförallt där studiens resultat är i linje med
tidigare studier. En annan förtjänst med studien är att den belyser att skamgörande effekter i 
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relation till arbetslösheten påverkar ungdomarna negativt, vilket även indikerar på att lägre 
grad av skamgörande effekter kan hjälpa ungdomarna att hantera en redan påfrestande 
situation.  Om ungdomarnas omgivning är stöttande istället för anklagande kan det tänkas ha 
en positiv inverkan i ungdomarnas liv, till exempel kan det minska risken för att ungdomarnas
hälsa påverkas negativt och även minska risken för att ungdomarna konsumerar alkohol i 
högre grad. 

7.2 Förslag på vidare forskning

Tabell 28 syftar till att ge en överskådlig bild över hur denna studie sammanfaller med 
tidigare studier inom området och utifrån det se vad framtida forskning kan fokusera på.  
Tabellen visar även hur studien länkas in i det socialvetenskapliga forskningsfältet 
tillsammans med tidigare studier som utgår från ekonomi- skammodellen.

Tabell 28 – hur resultatet i föreliggande studie ter sig i jämförelse med resultaten i tidigare 
studier som utgår från ekonomi- skammodellen. 

FÖRFATTARE (år)

L
I
V
S
O
M
R
Å
D
E

B. Starrin
L. Jönsson
(1998)

U. Rantakeisu
B. Starrin
C. Hagquist
(1997)

U. Rantakeisu
B. Starrin
C. Hagquist
(1999)

A. Jones
(2013)

Hälsa Sämre Mer skam- Sämre
hälsa

Sämre Sämre

Sociala 
relationer 
och fritid

Mer skam- 
Umgås mindre 
med vänner, 
mindre 
fritidsaktiviteter

Umgås mindre 
med vänner, 
mindre 
fritidsaktiviteter

Ekonomisk 
påfrestning - män
är mindre nöjda 
med sin fritid

Konsumtion Mer skam- mer 
konsumtion

Rökning, 
alkohol, 
droger

Högre grad

Kriminalitet Inget resultat

Livet i sin 
helhet

En lägre andel är 
nöjda

Som framgår av tabell 28 överensstämmer resultatet i denna studie med Starrin och Jönsson 
(1998) och Rantakeisu m.fl. (1999) när det gäller att högre grad av ekonomisk påfrestning och
skamgörande effekter leder till en försämring av hälsan. Resultatet stämmer även överens med
Rantakeisu m.fl. (1997) när det gäller att högre grad av skamgörande effekter leder till en 
försämring av hälsan. Däremot skiljer sig resultatet i denna studie med Rantakeisu (1997; 
1999) avseende sociala relationer och fritid. Avseende konsumtion, rökning, alkohol och 
droger samt kriminalitet och livet i sin helhet finns det inga tidigare studier att jämföra 
resultatet med.  Det här gör att ett förslag på vidare forskning är att använda ekonomi- och 
skammodellen på en större urvalsgrupp och där se vad som framkommer avseende 1) rökning,
alkohol och droger 2) kriminalitet 3) konsumtion och 4) livet i sin helhet. Det skulle även vara
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intressant att inkludera ett större urval i relation till intervjuer med några av deltagarna för att 
få ett djupare, men även mer generaliserbart resultat. 
     Det vore även intressant att göra en undersökning där arbetslösa och låginkomsttagare 
inkluderas för att undersöka skillnader avseende exempelvis hälsa. I och med en sådan 
undersökning kan produktionssamhället och konsumtionssamhället närmare undersökas då 
personer i båda grupperna löper risk för att inte uppnå till konsumtionssamhällets ideal, men 
bara de arbetslösa bryter mot produktionssamhällets normer. Vidare vore det intressant med 
en vinjettstudie riktad till arbetsgivare för att ta reda på deras inställning till att anställa 
ungdomar som har liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Sorteras ungdomarna bort på en gång
från alla ansökningar eller har de en chans att komma till intervju? Vilken chans ungdomarna 
har att komma till intervju och få ett arbete påverkar deras chanser att ta sig ur arbetslösheten. 
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Bilaga 1

Tabell 1- Konsekvenser av ungdomsarbetslöshet

Författare Titel År Var Ålder Metod Teori

A. Angelin Den dubbla 
vanmaktens logik

2009 Sverige 25-30år vid 
studiens 
genomförand
e, varit 
arbetslösa sen
de skulle ha 
börjat arbeta. 

Kvant (enkät och 
register) och kval

Marginalisering
Social exkludering

A. Angelin Utanförskapets 
pris

2007 Sverige Alla åldrar Kvant och kval ----

K. Majamaa Dismissed 
intergenerational 
support?
New social risks 
and the economic
welfare of young 
adults

2011 Finland Ungdomar ----

V. Stojanovic Att leva sitt liv 
som arbetslös. 
Svenska och daska
ungdomars 
relationer, 
ekonomi, 
bostadssituation 
och värdesättning 
av arbete

1998 Sverige 
och 
Danmark

Ungdomar Kval, intervjuer Textnära analys

U. Rantakeisu
B. Starrin
C. Hagquist 

Financial hardship 
and shame

1999 Sverige Alla åldrar Kvant, enkäter Ekonomi- 
skammodellen

B. Starrin
L. Jönsson 

Ekonomisk 
påfrestning, 
skamgörande 
erfarenheter och 
ohälsa under 
arbetslöshet. 

1998 Sverige Alla åldrar Kvant, enkäter Ekonomi-
skammodellen

T. Hammer Labour market 
integration of
unemployed youth 
from a life
course perspective:
the case of

2006 Norway Ungdomar Kvant statistik och
tillgänglig data 
från 
enkätundersökning

Livsloppsperspektiv

H. Swärd Ungdomar med 
socialbidrag

2000 Sverige Ungdomar Litteratur -----

P. Milton 
R. Bergström 

Uppsalamodellen 
och 
socialbidragstagarn
a

1998 Sverige Alla åldrar Utvärdering, 509 
individer med 
jämförelsegrupp

----

A. Furlong 
F. Cartmel 

Unemployment, 
integration and 
marginalisation, 

2003 Finland, 
Sverige, 
Scotland 
och 

Alla åldrar Kvant, 
sekundärdata

Marginalisering, 
exkludering
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Spanien
U. Rantakeisu 
E. Forsberg 
B. Starrin 

Ungdomsarbetslös
het, social 
exklusion
och ohälsa – En 
europeisk utblick

2002a Sverige, 
Grekland, 
Belgien, 
Tyskland, 
Italien
Spanien 

Ungdomar, Litteraturstudie Ekonomi-skam 
modellen
Exkludering

L. Brännström Neighbourhood 
effects on young 
people’s future 
living conditions: 
Longitudinal 
findings from 
Sweden

2012 Sverige Ungdomar Kvant, 
sekundärdata

----

U. Rantakeisu, B. 
Starrin 
C. Hagquist 

Unemployment, 
shame and ill 
health

1997 Sverige Alla åldrar Kvant, enkäter Arbetslöshet, skam 
och ohälsa

A.
Hammarström
U. Janlert 

Ungdomsarbetslös
het
Ett 
folkhälsoperspekti
v

2002 Sverige 16år vid 
studiens 
början, 21år 
vid sista 
uppföljningen

Sammanfattning 
av deras tidigare 
studier

----

A. Nilsson 
J. Agell 

Crime, 
unemployment and
labor
market programs 
in turbulent
times

2003 Sverige Alla åldrar Paneldata, 
longitudinell

Ekonomiska teorier

K. Edmark Arbetslöshetens 
effekter på
brottsligheten, 

2002 Sverige. Alla åldrar Kvant Analys av data
Brottsekonomisk teori

H. Grönqvist Youth 
unemployment and
crime

2011 Sverige Ungdomar Kvant, 
longitudinell 
register analys

Brottsekonomisk teori

A. Hammarström Ungdomsarbetslös
het och
marginalisering - 
Ett nordiskt
perspektiv

2002 Sverige 
Finland 
Norge, 
Danmark, 
Island

Ungdomar Sammanställning 
av studier 
genomförda i olika
länder om 
ungdomsarbetslöse
t

Marginalisering

R. Steden 
H. Boutellier 
R. Scholte 
M. Heijnen

Beyond Crime 
Statistics: The 
Construction and 
Application
of a Criminogenity
Monitor in 
Amsterdam

2012 Amsterda
m

Alla åldrar Kvant Riskfaktorer

A. Hammarström, 
U. Janlert 
A. Winefield 

Unemployment 
and health 
behaviour after 
leaving
school: the 
influence of 
unemployment 
level

2002 Australien
, Sverige

Ungdomar Kvant, enkäter Jämfört mellan 
länderna, ingen teori

K. Mossakowski Is the duration of 
poverty and 
unemployment a 
risk

2008 England 14-22 vid 
första 
mätningen, 
27-35 vid 

Kvant, 
sekundärdata från 
enkät gjord av 
myndigheter

Livsloppsperspektiv, 
stress över 
socioekonomiska 
faktorer
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factor for heavy 
drinking?

sista 
mätningen

D. Henkel Unemployment 
and Substance 
Use: A Review of 
the Literature 
(1990-
2010)

2011 Studier 
från flera 
olika 
länder

Alla åldrar Litteraturstudie Sammanställning

B. Halleröd A. 
Westberg

Youth Problem: 
What’s the 
Problem?

2006 Sverige Alla åldrar Kvant, statistik ----

E. Franzén A. 
Kassman 

Unga vuxna 
utan känd 
sysselsättning- 
är det ett 
problem?

2007 Sverige Ungdomar Kvant ----

A. Furlong F. 
Cartmel 

Unemployment,
integration and 
marginalisation, 

2003 Finland
, 
Sverige
, 
Scotlan
d och 
Spanie
n

Alla åldrar Kvant, 
sekundärdata

Marginalisering, 
exkludering

T. Reeskens 
W. van Oorschot

Those who are 
in the gutter 
look at the 
stars? 

2012 22 
länder i
Europa

Alla åldrar Kvant, statistik Human capital, dual 
labour market theory,
socialt nätverk, 
signalling theory,

U. Rantakeisu I 
arbetsmarknade
ns utkant, 

2002 Sverige Alla åldrar Kval, intervjuer ----

V. Stojanovic Unga 
arbetslösas 
ansikten, 

2001 Sverige
Danma
rk

Ungdomar Kval, intervjuer 
och dagböcker

Identitet, 
subjektivering, 
subjektivitet och 
marginalisering

Tabell 2- Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
Författare Titel År Var Ålder Metod Teori
P. Milton 
R. 
Bergström 

Uppsalamodellen 
och 
socialbidragstagarna

1998 Sverige, 
Uppsala

Alla åldrar Utvärdering, 
509 individer 
med 
jämförelsegrupp

----

A. Giertz Making the poor 
work

2004 Sverige, 
Malmö

Alla åldrar Utvärdering, 
636 individer. 
Datagjord 
kontrollgrupp,

----

K. Carling 
L. Larsson 

Does early 
intervention help the
unemployed youth?

2002 Sverige 20-24 år Utvärdering, 
jämförelsegrupp

----

M. Dahlberg
K. 
Johansson
E. Mörk

Effekter av 
aktiveringskrav på 
socialbidragstagare i
Stockholm

2008 Sverige, 
Stockholm

Alla åldrar,
18-64år

Utvärdering 
utifrån 
registerdata

----

J. Kluve The effectiveness of
European active 
labor market 

2010 Metaanalys 
med studier 
från flera 

Alla åldrar Metastudie ----
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programs olika länder 
i Europa

G. 
Smedslund, 
K. B. 
Hagen, 
A. Steiro
T. Johme, 
T. K. Dalsbø
M. G.. Rud

Work Programmes 
for
Welfare Recipients

2006 Metaanalys 
med studier 
från flera 
olika länder,
merparten 
från USA

Alla åldrar Metastudie ----

Bergmark
Bergmark
Lundström

Evidensbaserat 
socialt arbete

2011 Alla åldrar Litteratur ----

S. 
Martinsson
K. Sibbmark

Vad gör de i jobb- 
och 
utvecklingsgarantin?

2010 Sverige Ungdomar Kvant, enkät ----

D. Fröberg 
L. Lindqvist 

Deltagarna i 
aktivitetsgarantin

2002 Sverige Alla åldrar Kvant, register 
och enkät

----
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Bilaga 2- Enkäten

Hej!
Jag heter Amanda Jones och jag skriver en D-uppsats i socialt arbete. Uppsatsen handlar om
arbetslöshet bland ungdomar. Fokus för uppsatsen är levnadsförhållanden bland arbetslösa
ungdomar och vilka konsekvenser som arbetslösheten fört med sig. Därmed handlar frågorna i
enkäten om bakgrundsförhållanden, utbildning, hälsa, fritidsaktiviteter, sociala relationer,
sysselsättning samt frågor om kriminalitet, alkoholkonsumtion och droganvändning. Min
förhoppning är att Du tar dig tid att besvara enkäten som bifogas. Ifyllandet beräknas ta cirka 
10-20 minuter. Deltagandet är frivilligt, men för att studien ska bli så bra som möjligt är Din 
enkät viktig.

För att studiens resultat ska bli så bra som möjligt vill jag även att Ni fyller i enkäten
sanningsenligt. Om det är någon fråga Ni inte vill besvara kan Ni hoppa över den frågan och
fortsätta till nästa. Jag vill dock att Ni lämnar in enkäterna så fullständigt ifyllda som möjligt.
Enkäterna är helt anonyma, vilket gör att jag inte vet vem av Er som fyllt i vilken enkät och 
inga namn kommer att nämnas någonstans i uppsatsen. Jag hoppas att det gör att Ni känner er 
trygga och besvarar alla frågorna i enkäten. Jag ber Er även att läsa genom de kursiverade 
anvisningarna noggrant som finns under vissa frågor för att svaren ska bli korrekta.

Tack för att Du tog dig tid!

Om Du vill ha tillgång till den färdiga uppsatsen kan Du spara min mejladress (se nedan) och
kontakta mig i höst så mejlar jag uppsatsen.

Med vänliga hälsningar
Amanda Jones
amajoh091@studentmail.oru.se
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Bakgrundsförhållanden

1. Vilket är ditt biologiska kön? [ ] Man [ ] Kvinna

2. Vilket år är du född?
19.......................

3. Var är du och dina föräldrar födda?
När jag ställer frågor om dina föräldrar vill jag att du ska tänka på dina biologiska 
föräldrar,
eller om du är adopterad dina adoptivföräldrar.
Jag
[ ] Sverige
[ ] Norden
[ ] Övriga Europa, vilket land?.......................................
[ ] Utanför Europa, vilket land?......................................
Mamma
[ ] Sverige
[ ] Norden
[ ] Övriga Europa, vilket land?.......................................
[ ] Utanför Europa, vilket land?......................................
Pappa
[ ] Sverige
[ ] Norden
[ ] Övriga Europa, vilket land?.......................................
[ ] Utanför Europa, vilket land?......................................

4. Vilken klass anser du att du hör till?
[ ] Underklass
[ ] Arbetarklass
[ ] Medelklass
[ ] Överklass

Boende

5. Hur bor du nu?
[ ] Hus (villa, kedjehus eller radhus som du/ni äger eller har som bostadsrätt)
[ ] Bostadsrätt
[ ] Hyreslägenhet
[ ] Studentlägenhet
[ ] Andrahands boende
[ ] Inneboende
[ ] Annat boende, vad?……………………

6. Bor du i dag ensam eller tillsammans med någon/några?
[ ] Ensam
[ ] Tillsammans med partner/maka/make/sambo
[ ] Tillsammans med föräldrar
[ ] Tillsammans med egna barn. Antal: ……stycken
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[ ] Tillsammans med syskon
[ ] Tillsammans med annan/andra, vem/vilka?………………..

7. Har du något/ några barn som du inte bor tillsammans med?
[ ] Ja, antal ………..stycken [ ] Nej

Utbildning

8. Har du en avslutad gymnasieutbildning?
[ ] Ja
[ ] Nej, jag slutförde inte gymnasiet
[ ] Nej, jag påbörjade aldrig någon gymnasieutbildning
[ ] Nej, jag genomför min gymnasieutbildning för tillfället

9. Vad har du själv och dina föräldrar för högsta avslutad utbildning?
Jag
[ ] Grundskola
[ ] Gymnasieutbildning
[ ] Högskola/universitet mindre än tre år
[ ] Högskola/universitet, tre år eller längre
[ ] Annan utbildning, ange vilken:………………..
Mamma
[ ] Folkskola, real, grund
[ ] Grundskola
[ ] Tvåårigt gymnasium
[ ] Treårigt gymnasium
[ ] Högskola/universitet mindre än tre år
[ ] Högskola/universitet, tre år eller längre
[ ] Annan utbildning, ange vilken:………………..
[ ] Vet inte, inte aktuellt
Pappa
[ ] Folkskola, real, grund
[ ] Grundskola
[ ] Tvåårigt gymnasium
[ ] Treårigt gymnasium
[ ] Högskola/universitet mindre än tre år
[ ] Högskola/universitet, tre år eller längre
[ ] Annan utbildning, ange vilken:………………..
[ ] Vet inte, inte aktuellt

10. Vilken är den högsta utbildning du planerar att ha genomgått när du är 35år?
[ ] Tänker inte studera vidare
[ ] Högskola/universitet med examen
[ ] Annan eftergymnasial specialutbildning
[ ] Gymnasieutbildning eller motsvarande
[ ] Vet inte
[ ] Annan, vilken?………………………
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Sysselsättning/ arbete

11. Har du haft något arbete?
[ ] Ja [ ] Nej

12. Under hur lång tid har du totalt sett varit arbetslös sen du slutade grundskolan 
(nian)?
Svara i antal månader, gymnasiet/ motsvarande studier räknas ej som arbetslöshet
…................................ antal månader

13. Hur länge har din nuvarande arbetslöshetsperiod pågått?
Svara i antal månader, gymnasiet/ motsvarande studier räknas ej som arbetslöshet
…................................ antal månader

14. Vilken är din nuvarande sysselsättning? (t.ex. praktikplats, studier, ingen)

…………………………………………................

15. Hur många timmar i veckan har du ovannämnd sysselsättning?
[ ] 0h [ [ 21-25h
[ ] 1-5h [ ] 26-30h
[ ] 6- 10h [ ] 31-35h
[ ] 11 -15h [ ] 36-40h
[ ] 16-20h [ ] Mer än 40h/vecka

16. Är du nöjd med din sysselsättning?
[ ] Ja [ ] Nej

17. Om du svarat nej, varför inte?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

18. Tror du att din sysselsättning kommer leda till ett arbete?
[ ] Ja [ ] Nej

19. Om du svarat nej, varför inte?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

20. Hur ser det ut bland dina vänner, är fler i din vänskapskrets arbetslösa?
[ ] Ja [ ] Nej

21. Skulle du säga att det är vanligt med arbetslöshet bland dina vänner?
[ ] Ja [ ] Nej
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22. Har du någon funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att arbeta?
Om du svarar nej, hoppa till fråga 24
[ ] Ja [ ] Nej

23. Vad för slags funktionsnedsättning?
…...................................................................................................................................................
......
24. Till vilken grad du har du nedsatt arbetsförmåga?
…......................... procent
[ ] Vet ej
25. Arbetar dina föräldrar?
Mamma Pappa
[ ] Ja [ ] Ja
[ ] Nej, hon är………………… [ ] Nej, han är………………….

26. Till vilken kategori hör det yrke som dina föräldrar har/hade?
Mamma  Pappa
[ ] Arbetare [ ] Arbetare
[ ] Lägre tjänstman [ ] Lägre tjänstman
[ ] Högre tjänsteman [ ] Högre tjänsteman
[ ] Företagare, jordbrukare, frilans [ ] Företagare, jordbrukare, frilans
[ ] Hemarbetande [ ] Hemarbetande
[ ] Arbetslös [ ] Arbetslös
[ ] Vet inte [ ] Vet inte

Hälsa

27. Nu kommer några besvär man kan uppleva. Svara hur ofta du haft sådana besvär 
under det senaste halvåret.

   Varje  Flera gånger  En gång      Någon gång       Mer sällan/
   dag i veckan    i veckan  i månaden        aldrig

Huvudvärk        [ ]                 [ ]                    [ ]                    [ ]                    [ ]
Ont i magen      [ ]    [ ]      [ ]        [ ]          [ ]
Svårt att somna [ ]    [ ]      [ ]        [ ]          [ ]
Känt dig stressad [ ]    [ ]      [ ]        [ ]          [ ]
Trött på dagarna [ ]     [ ]      [ ]        [ ]          [ ]
Sovit dåligt
På natten       [ ]    [ ]       [ ]        [ ]          [ ]

28. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det….
[ ] Mycket gott
[ ] Gott
[ ] Inte så bra
[ ] Mycket dåligt
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29. Vissa förhållanden eller situationer kan ju ibland upplevas som oroande eller
skrämmande. Har du själv under den senaste tiden känt dig orolig för något av 
följande?

                     Ja, Ja, Nej, Inte
                   ofta då och då Aldrig aktuellt

Din egen hälsa                   [ ] [ ]                     [ ]    [ ]
För att du ska förbli arbetslös [ ] [ ]    [ ]    [ ]
Orolig för din/din familjs ekonomi         [ ] [ ]    [ ]    [ ]
För att inte kunna betala kostnaden
för din bostad [ ] [ ]    [ ]     [ ]

30. Röker du dagligen?
[ ] Ja [ ] Nej

31. Händer det att du röker någon gång då och då?
[ ] Ja [ ] Nej

32. Har du sedan du blev arbetslös förändrat dina vanor avseende alkoholkonsumtion?
[ ] Jag dricker inte alls
[ ] Ja, jag dricker mer/oftare
[ ] Ja, jag dricker mindre/mer sällan
[ ] Nej, samma som tidigare

33. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

34. Under det senaste året, hur många gånger har du druckit någon alkoholhaltigdryck?
[ ] Aldrig
[ ] 1 gång / månaden
[ ] 2 gånger / månaden
[ ] 3 gånger / månaden
[ ] 1 gång / veckan
[ ] 2 gånger / veckan
[ ] Mer än 2 gånger / vecka

35. Under ungdomsåren är det många som prövar narkotika av något slag och därför 
vill jag fråga dig om du har använt det någon gång?
Om du svarar nej, hoppa direkt till fråga 38
[ ] Ja [ ] Nej

36. Tycker du att det skapade några problem för dig?
[ ] Ja [ ] Nej

37. Om du svarade ja, har du tagit dig ur de problemen idag?
[ ] Ja [ ] Nej
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38. Har du sedan du blev arbetslös förändrat dina vanor avseende att röka droger 
såsom
hasch eller marijuana?
[ ] Jag röker inte sådana droger alls
[ ] Ja, jag röker sådana droger mer/oftare
[ ] Ja, jag röker sådana droger mindre/ mer sällan
[ ] Nej, samma som tidigare

39. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

40. Har du sedan du blev arbetslös förändrat dina vanor avseende att ta annan 
narkotika
såsom amfetamin, extacy eller heroin?
[ ] Jag tar inte sådana droger
[ ] Ja, jag tar sådana droger mer/oftare
[ ] Ja, jag tar sådana droger mindre/ mer sällan
[ ] Nej, samma som tidigare

41. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Ekonomi

42. Vilken är din huvudsakliga försörjning idag?
[ ] Försörjningsstöd eller liknande
[ ] Lön
[ ] A-kassa
[ ] Sjukbidrag/sjuklön/sjukpension
[ ] Studiemedel
[ ] Annat: ………………………………..

43. Har du några arbetsinkomster som du inte skattar för (så kallat svartjobb)?
[ ] Ja [ ] Nej

44. Ungefär hur stor var din årsinkomst 2012 innan skatten var betald?
Ange ditt svar i antal kronor,
….............................................. kronor för hela år 2012

45. Har dina föräldrar haft försörjningsstöd under din uppväxttid?
[ ] Ja, under flera år
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej
[ ] Vet ej
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46. Om du har försörjningsstöd, hur gammal var du när du själv sökte för första 
gången?
Ålder…….. År

47. Får du ekonomisk hjälp från föräldrar eller närstående?
[ ] Ja, lite grann (eller ibland)
[ ] Ja, ganska mycket (eller regelbundet)
[ ] Nej

48. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter med att klara 
av löpande utgifter för mat, hyra, räkningar med mera?
[ ] Ja [ ] Nej

49. Har du sedan du blev arbetslös tvingats sälja ägodelar för att klara Dina utgifter?
[ ] Ja, flera gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

50. Har du sedan du blev arbetslös tvingats att pantsätta ägodelar för att klara av Dina
utgifter?
[ ] Ja, flera gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej

51. Har Du sedan du blev arbetslös tvingats låna pengar för att klara Dina utgifter?
[ ] Ja, flera gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej

52. Har du sedan du blev arbetslös hänt att Du inte har kunnat betala räkningar i tid på
grund av att Du inte haft pengar?
[ ] Ja, flera gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej

53. Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation där du på en vecka måste 
skaffa fram 8000 kronor, skulle du klara det?
[ ] Ja [ ] Nej

54. Om ja, på vilket sätt skulle du göra det?
[ ] Uttag från eget bankkonto
[ ] Lån från annan hushållsmedlem
[ ] Lån från andra släktingar eller vänner
[ ] Lån i bank eller liknande
[ ] Annat sätt nämligen…………………………………

55. Har du någon gång haft det så svårt med pengar att du fått inkassokrav?
[ ] Ja [ ] Nej
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56. Har du eller har du haft några skulder hos kronofogden?
[ ] Ja [ ] Nej

57. Har du eller har du haft någon betalningsanmärkning?
[ ] Ja [ ] Nej

58. Har det hänt att du köper statusprylar istället för att betala löpande utgifter som 
mat, hyra och andra räkningar?
Med statusprylar menas exempelvis mobiltelefon, kläder, dator, väska, smycken och annat 
som inte är nödvändigt för den direkta överlevnaden
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

59. Har du tagit SMS-lån?
[ ] Ja, flera gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej

60. Anser du att din ekonomiska situation påverkar din konsumtion?
[ ] Ja [ ] Nej

61. Om du svarade ja, på vilket sätt?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Andras attityder mot dig som är arbetslös

62. Har du känt att andra inte brytt sig om det Du sagt eller det Du gjort, därför att du 
är
arbetslös?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

63. Har du känt att andra betraktat Dig som mindre kunnig därför att Du går utan 
arbete?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig
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64. Har du känt att andra betraktat dig som lat därför att Du går utan arbete?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

65. Har du varit med om att människor varit irriterade på Dig därför att du går utan
arbete?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

66. Har du upplevt att andra hållit sig undan Dig därför att du går utan arbete?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

67. Har du sedan du blev arbetslös varit med om att andra talat nedsättande om de som 
är arbetslösa?
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

68. Har du undvikit att berätta för människor i din omgivning att du är arbetslös?
Med människor i omgivning menar jag familj, släkt, vänner, bekanta och även nya människor
som du träffar
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig

69. Har du sagt till människor i din omgivning att du inte är arbetslös, även fast du är 
det?
Med människor i omgivning menar jag familj, släkt, vänner, bekanta och även nya människor
som du träffar
[ ] Ja, många gånger
[ ] Ja, några gånger
[ ] Ja, någon enstaka gång
[ ] Nej, aldrig
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Livskvalitet

70. Är du nöjd eller missnöjd med………?
Kryssa i ditt svar, ett svar per rad
1 = helt missnöjd, 8= helt nöjd

  1   2  3   4   5  6  7  8
Dina vänner  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Din hälsa [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Din ekonomi  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Din utbildning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Din fritid  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Livet i sin helhet,
just nu [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

71. Motsvarar ditt liv i dag dina förväntningar?
ringa in ditt svar
Inte alls Till fullo
1 2 3 4 5 6 7 8

72. Har du någon riktigt nära vän som du kan ta kontakt med och prata med om vad 
som helst? 
Räkna inte med medlemmar i din familj eller ditt hushåll
[ ] Ja [ ] Nej

73. Vad sysslar du med på din fritid?
Här räknas olika aktiviteter upp som man kan göra, markera ett svar per rad

Varje Varje Varje Varje Aldrig
dag vecka månad     år

Umgås med vänner  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Träning  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Spelar datorspel  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Surfar på internet  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Spelar TV-spel  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Läser böcker/tidningar  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Går på bio  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] [ ]
Strövar i naturen, ex.
promenader, fiskar, jagar  [ ] [ ]   [ ]  [ ] [ ]
Sjunger, målar, syr eller
annan skapande verksamhet [ ] [ ]  [ ]  [ ] [ ]

74. Hur bedömer du dina levnadsförhållanden på en skala 0-10 där 0 är betyder sämsta
tänkbara levnadsförhållanden och 10 bästa tänkbara levnadsförhållanden?
Ringa in ditt svar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75. Hur ser du på framtiden för din egen del på en skala 1-7 där 1 är mycket 
pessimistisk och 7 mycket optimistisk.
Ringa in ditt svar
1 2 3 4 5 6 7
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Kriminalitet

76. Har du sedan du blev arbetslös förändrat din aktivitet avseende stöldbrott?
Med stöldbrott avses att exempelvis stjäla något från hemmet, affär, skola, ur en bil, ur 
någons jackficka, ryckt en väska eller plånbok, tagit en cykel, bil eller annat fordon
[ ] Jag stjäl/snattar inte
[ ] Ja, jag stjäl/snattar mer/oftare
[ ] Ja, jag stjäl/snattar mindre/ mer sällan
[ ] Nej, samma som tidigare

77. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

78. Har du sedan du blev arbetslös förändrat din aktivitet avseende inbrott?
[ ] Jag gör inte inbrott
[ ] Ja, jag gör inbrott oftare
[ ] Ja, jag gör inbrott mer sällan
[ ] Nej, samma som innan

79. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

80. Har du sedan du blev arbetslös förändrat din aktivitet avseende skadegörelsebrott?
Med skadegörelsebrott avses att med flit förstöra exempelvis gatlykta, fönster, någons cykel,
telefonhytt eller annan sak som inte är din, att utan tillåtelse göra tags eller graffitimålningar
på någon byggnad eller att utan tillstånd tända eld på något värdefullt såsom bil, lada, skog 
eller byggnad som inte en själv äger.
[ ] Jag ägnar mig inte åt skadegörelsebrott
[ ] Ja, jag ägnar mig åt skadegörelsebrott mer ofta
[ ] Ja, jag ägnar mig åt skadegörelsebrott mer sällan
[ ] Nej, samma som innan

81. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

82. Har du sedan du blev arbetslös förändrat din aktivitet gällande att sälja droger?
[ ] Jag säljer inte droger
[ ] Ja, jag säljer mer droger
[ ] Ja, jag säljer mindre droger
[ ] Nej, samma som innan
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83. Om ja, vad beror denna förändring på?
OBS! räcker inte utrymmet kan du skriva på baksidan av enkäten
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Övriga frågor
84. Vilka av följande saker har du tillgång till privat?
[ ] Bil
[ ] Dator med internet
[ ] Mobiltelefon
[ ] TV
[ ] Surfplatta, Ipad
[ ] Busskort, månadskort
[ ] Busskort, rabattkort

85. Har du körkort för bil?
[ ] Ja [ ] Nej

Tack för att du fyllde i enkäten!
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