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Abstract 
 

Daniel Lindberg (2016): Generation “characterized” by social problems  
– the accumulation of social problems for young people in Sweden 
Örebro Studies in Social Work 16. 
 
Young people is at the center of many of the rapid changes taking place in 
contemporary society and has to deal with the uncertainties that follows. One 
uncertainty is linked to the transition between leaving full time studies and en-
tering employment were unemployment has become a natural step in becoming 
an adult. Hence the "becoming" has become a longer period of time in young 
people’s lives. The economic crisis in many European countries in recent years 
are the cause of many problems young people experience today. In relation to 
this brief background the thesis examines how social problems i.e. unemploy-
ment, deprivation, dependent on social welfare, low education and disability 
(affecting a person’s ability to work) is accumulated over time. The thesis point 
of departure is what Merton (1968) described in terms of The Matthew effect 
according to the Gospel of St. Matthew:  

For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but 
from him that hath not shall be taken away even that which he hath. 

It is the last part of this “effect” that is the center of attention. The research 
questions are: is there such a thing as the Matthew effect and if so how this 
process can be understood. Theoretically the study at hand elaborates the ac-
cumulation process by drawing on the concept of marginalization and social 
exclusion.  

By analyzing changes over time (3 years) in the five social problems described 
above (unemployment, deprivation etc.) for 64236 young people in the age of 
19 to 25 years living in Sweden it is possible to describe patterns of social prob-
lem and how and why one specific problem or social problems in combination 
may lead to the accumulation of problem over time. These results are also com-
bined with data from in-depth interviews whit young people that have accu-
mulated social problem over time. It is argued that the combination of research 
methods gives a better understanding to the phenomenon at hand. 

The theoretical contribution relates to a better understanding of the process 
of accumulation of social problems for young people and to a better under-
standing of different steps in the accumulation process as well as central fault 
lines in this process. These findings can be used in practice for pinpointing 
groups of young adults in need of more as well as less support in handling and 
overcoming social problem and the transition from school to work.  

Keywords: Accumulation of social problems, marginalization, social exclusion. 
 
Daniel Lindberg, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden 



 

 

 



   
  

Förord 
En bok, skriver du en bok? Skriver du en monografi? Skriver du på svenska? 
Får man det? Dessa frågor är tillsammans med frågan om vad boken hand-
lar om är den klart vanligaste jag fått under processen. Svaren på dessa frå-
gor har inte alltid varit givna. Inledningsvis skrev jag inte på en bok, jag 
skrev artiklar. Inledningsvis skrev jag inte en monografi utan det som be-
nämns som sammanläggning. Inledningsvis skrev jag inte på svenska utan 
på engelska. Inledningsvis var även frågan om vad boken handlade om svår 
att besvaras. Detta kan till viss del förklara varför denna bok tagit så många 
år att färdigställa. Jag har inte bara ”bytt fot” under processen genom att 
byta inriktning i avhandlingen. Jag har även ägnat mig åt att byta handle-
dare, byta bostadsadress, byta boendetyp, byta civilstånd, byta tvåsamheten 
mot flersamhet med fru, två barn, en katt och en hund, byta arbetsgivare 
från Örebro universitet till Mälardalens högskola, byta grupptillhörighet 
från att tillhöra 30-åringar till att tillhöra 40-åringar. Det finns andra saker 
som varit relativt konstanta över tid. Jag sprang tidigt på den tes som på ett 
sätt följt mig genom hela skrivprocessen, den tes avhandlingen inleds. Tesen 
handlar om hur resurser och problem har en tendens att ackumuleras över 
tid. Inledningsvis lades problem till problem då jag varken fick ur mig text 
av kvalitet eller kvantitet. Efter en tid fick jag ur mig kvantitet men ingen 
kvalitet. Från hundratals, om inte tusentals, sidor text ner till knappt 200 
sidor är denna produkt ett resultat av mötet mellan kvantitet och kvalitet1.  
 
Under denna skrivprocess som startade trevande senhösten 2004 har jag fått 
en massa kommentarer, synpunkter och tips som varit betydelsefulla för den 
slutprodukt som du nu håller i din hand. Jag har fått två betydelsefulla kom-
mentarer. Den första från min handledare Rolf Stål, som under en period 
då jag själv betvivlade att jag skulle få ur mig en bok, sa: ”Daniel, du har 
förmågan”. Den andra kommentar som jag återvänt till är: ”För att skriva 
en avhandling krävs det en rejäl sätesmuskulatur”. Rolf Ståls stöttande ord 
kopplar jag samman med vad det innebär att vara en god handledare. I 
stunder av skrivande då jag betvivlat min förmåga har jag återvänt till dessa 
kommentarer vilket gjort skrivandet mindre krampaktigt. Sätesmuskulatu-
ren har jag fått användning för även i andra sammanhang, inte minst på 
innebandyplan. 
 

                                                      
1 Om inte annat så i alla fall i metodtermer (Holme & Solvang, 1997). 



   
   

 

Ett vetenskapligt arbete är inget man skriver själv och vetenskapens väsen 
är att vara kritisk.  Texten har kommenterats av handledare, kollegor samt 
i vissa fall familj och vänner. Flera ska därför tackas för sina insatser. Även 
de kollegor, släkt och vänner som främst frågat hur det går med avhand-
lingen kan sägas ha bidragit till slutprodukten. Inom akademin vill jag rikta 
ett särskilt tack till ämnet socialt arbete som har låtit mig hållas. Jag har fått 
ynnesten att göra det jag vill och att utvecklas i min takt. Det har inte alltid 
varit i den takt som ämnet kanske önskat men nu är jag klar.  

 
Tack till mina handledare Rolf Stål. Du öppnade upp mina ögon för process 
och gav mig självförtroendet och det verktyg som krävts för att orka fort-
sätta. Tack till handledaren Björn ”mer analys” Johansson. För dina kon-
kreta och handfasta handledning i allt från CFA-metod till avhandlingens 
språkdräkt. 
 
Ett varmt tack till alla på forskarskolan Urbana studier. Det finns givetvis 
många minnesvärda händelser och jag minns särskilt en kombinerad Pite-
Indien-bjudning på Ladugårdsängen. Till huvudrätt serverade Pitepalt och 
till efterrätt en indisk glass med saffran och pistage. Få gånger har så många 
elokventa människor varit så fåordiga under så lång tid. Jag är rädd att 
denna tillställning kommit att för evigt förändra de inblandades syn på or-
saksförklaringen till att norrlänningen betraktas som fåordig (mig undanta-
get). Kan inmundigande av Pitepalt vara orsaksförklaringen till denna fåor-
dighet? När vi ändock är inne på minnesvärda tillställningar vill jag passa 
på att skriftligen be om ursäkt till Rolf Lidskog för den där helvita ryamat-
tan. Du är när som välkommen till mig för att ”spilla” lite rödvin;)  

 
Ett stort tack till mina rumskompisar Klara Folkesson och sedan Marcus, 
”Apelgren”, Hertz. Jag har aldrig haft en tråkig dag på jobbet. Får jag nå-
gon gång möjligheten att sätta ihop en supergrupp så hör jag av mig. På 
forskarskolan fann jag Bromance vilket enligt Wikipedia beskrivs som ett 
starkt emotionell, icke-sexuellt, homosocialt band mellan två eller flera 
män. Anders Trumberg du blev min Bromance. Tack Moa för att du stod 
ut med den suggestiva Grunge som sipprade ut ur mitt kontor under alla 
dessa år. Tack Jenny för att du skrattade åt min torra humor. Tack Anna-
Lisa för den där mackan med banan, sylt och jordnötssmör. 

 



   
  

Tack Ingemar, Mats, Rolf, Christina, Thord och Gun för tiden i forskar-
skolan. Ett särskilt tack till Ingemar för den tid och det engagemang du visat 
mig under åren i forskarskolan och tiden efter slutseminariet. 
 
Tack alla doktorandkollegor i ämnet socialt arbete ni har varit som en trygg 
hamn att återvända när delar av livet känts som en räkfrossa med någon 
turistbåt på Hjälmaren. Ni har roat mig under dessa år och jag hoppas att 
jag lyckats roa er tillbaka genom att vara lite otursförföljd.  
 
Tack till alla innebandyspelare på universitetet, speciellt till innebandyspe-
larna Anders ”Bultsaxen” Bergqvist och Henrik ”First aid kit” Andershed 
för föredömligt ingripande vid incidenten med kroken på GIH. I detta sam-
manhang vill jag även rikta ett tack till personalen på handkirurgen och 
ortopeden. Till personalen på akuten vill jag hälsa att jag överväger schack.  
 
Ett varmt tack till några nya och gamla bekantskaper. Tack till en ny be-
kantskap i Kjerstin Andersson Bruck som senaste året inte bara blivit en bra 
kollega utan även en god vän. Tack för att du peppade mig att skriva klart 
avhandlingen och för din hjälp med engelskan.  
 
Till min fru Susanna inte minst för ditt tålamod under alla dessa år. Det ditt 
stöd och din hjälp har betytt kan inte med ord beskrivas. Denna text är på 
många sätt lika mycket din förtjänst som den är min. Till våra båda barn 
Axel och Gustav tack för att ni stått ut med allt snack om den där boken. 
Att få kommentaren ”Pappa är rolig i alla  
fall när han är vaken” får en att inse att det ibland varit lite för mycket 
arbete. Jag lovar att vara vaken mer närmaste åren. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka Mats på Örebro kommun för din hjälp och 
ditt stöd i datainsamlingsarbetet inte minst genom att du hjälpte mig i kon-
takten med de ungdomar och unga vuxna. Tack till de informanter som 
deltagit i undersökningen för att ni öppenhjärtigt och på ett osjälviskt sätt 
delat med er av era livsvillkor. Utan er vilja att ställa upp hade detta inte 
blivit någon avhandling.  

 
Ekeby, februari 2016 
Daniel Lindberg 
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KAPITEL 1 

1. INTRODUKTION 
Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den 
som icke har, från honom skall tagas också det han har (NT, 1917, Matteus 
13:12). 

Ungdomars och unga vuxnas problem att etablera sig har länge stått i fokus 
för samhällsdebatten. I mycket ett resultat av bristen på etableringsvägar, 
växande arbetslöshet och gruppens utsatta livssituation. Ungdomar tycks 
generellt stöta på en rad problem i övergången från studier till arbete. Denna 
arbetslöshet som följer på bristande etablering antas i sin tur leda till andra 
sociala problem. En ackumulativ process som i sociologen Robert Mertons 
(1973) efterföljd benämns Matteuseffekten: 

… the principle of cumulative advantage … operates in many systems of so-
cial stratification to produce the same results: the rich get richer at a rate that 
makes the poor become relatively poorer (Merton, 1973, s.457). 

Daniel Rigney (2010) beskriver denna effekt som den minst kända men 
kanske viktigaste i samhällsvetenskaperna:  

Matthew effects is not confined to the economic sphere, however, they have 
been observed across a broad spectrum of social institutions. Thus the prin-
ciple is essential to understanding the social dynamics of inequality in general 
(Rigney, 2010, vii).  

Författaren (a.a.) visar i en översikt hur Mertons hypotes tillämpats på om-
råden som teknologi, undervisning och forskningsprioritering samt hur den 
på ett fruktbart sätt utmanar våra föreställningar om jämlikhet och rättvisa. 
Men han pekar samtidigt på hur en alltför bokstavstrogen tolkning av Mat-
teuseffekten kan leda till förenklade slutsatser både i forskningen och sam-
hällsdebatten. I min studie tjänar den som en övergripande arbetshypotes 
för att undersöka ungdomars och unga vuxnas ackumulerande sociala pro-
blem. 
 
Ungdomars etableringsvägar, övergången mellan utbildning och arbete, sätt 
att försörja sig och deras boende är viktiga och intressanta att studera av 
flera anledningar. En alltmer utsträckt övergång till vuxenlivet präglar 
många ungdomars vardagsliv (Furlong, 2009). De rådande villkoren där på-
verkar deras vuxenblivande och möjligheter till delaktighet i samhället. Den 
springande punkten för individens etablering är ofta nära sammanlänkad 
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med arbete. Det är avgörande för om en ungdom ska bli etablerad även i 
andra avseenden. Är individen arbetslös försvårar det möjligheten att eta-
blera sig överhuvudtaget. Avhandlingen handlar om de ungdomar och unga 
vuxna i den situationen som möter och får flera sociala problem. Men också 
det omvända, nämligen hur andra sociala problem kraftigt ökar risken att 
bli arbetslös. Etableringsproblemen leder för många ungdomar till att de blir 
föremål för olika samhällsinsatser i form av olika etableringsåtgärder och 
insatser från socialtjänstens sida. I avhandlingen undersöks om det föreligger 
en ackumuleringsprocess för gruppen ungdomar mellan 19 och 25 år och 
hur denna process i så fall gestaltar sig. I centrum står frågan om vissa pro-
blem är värre eller allvarligare än andra ur ett ackumuleringsperspektiv och 
under vilka omständigheter flera problem staplas på varandra över tid.  Av-
handlingen kretsar kring dessa frågeställningar. De preciseras och bevaras 
med utgångspunkt i två delstudier: en kvantitativ studie baserad på register-
data och en kvalitativ studie byggd på djupintervjuer med en grupp ungdo-
mar som är föremål för insatser från socialtjänsten och kommunen. 
  

Om olika epitet, benämningar och begrepp 
I en rad studier kartläggs riskfaktorer för att individen ska utvecklas ogynn-
samt och hamna utanför samhällsgemenskapen. Trots att mycket talar för 
att ungdomar tillhör en av de grupper som fått det allt svårare i samhället 
löper ungdomstiden förhållandevis problemfritt för de flesta. Majoriteten 
manövrerar övergången till vuxenvärlden framgångsrikt, utvecklar en sam-
manhängande identitet och etablerar sig i samhället. En mindre andel ham-
nar dock utanför det etablerade samhället. Dessa ungdomars bekymmer-
samma vardag präglas av missbruk och kriminalitet. Aktiviteter som både 
ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv är negativa och destruktiva 
(Ungdomsstyrelsen, 1996; Ungdomsstyrelsen, 2007). 
 
Det finns emellertid ungdomar med problematiska livsbetingelser som trots 
allt inte hamnar helt utanför det etablerade samhället. Ungdomar som för-
söker och på olika sätt klarar av att hantera en vardag som emellanåt kän-
netecknas av stora problem. Kunskaperna om hur denna mellangrupp upp-
fattar, formar sina liv och hanterar vardagens villkor är begränsad. Till 
denna grupp räknas de ungdomar som varken är i utbildning eller arbete. 
Den grupp som ofta pekas ut som synnerligen drabbad och med störst risk 
att bli arbetslös är ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg (jfr 
bl.a. Ungdomsstyrelsen, 2007: 2). 
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I studiens blickfång står följaktligen ungdomar med problem som varken är 
etablerade i en samhällsgemenskap eller står helt utanför den. Något fören-
klat, och utan politiska konnotationer, kan undersökningsgruppen beskri-
vas som en grupp i ”utanförskap”. Individer som i tidigare forskning be-
nämns som ”de utsatta”, ”de marginaliserade”, ”de exkluderade”, ”de segre-
gerade” eller ”de stigmatiserade” (Johansson, 2002; Edgren-Schori, 2000; 
Vranken, et al. 2003; Johansson; 2002; Svedberg, Soydan, Antonsson och 
Stål i Grassman et al., 2003, s. 22; Ungdomsstyrelsen, 2007: 2; Johnstone 
et al., 2000; Lalander och Johansson 2012; Borelius & Sernhede, 2011). 
Samtliga begrepp hänvisar till sätt på vilket individer eller grupper utestängs 
från full delaktighet i högt värderade sociala aktiviteter i samhället (Room, 
1995; Townsend 1997; Furlong & Cartmel, 1997; Johnston et al., 2000; 
Edgren-Schori, 2000; SOU, 2001:55; Hammer ed., 2003; Stigendal, 2003; 
Grassman, 2003; Ung, 2004; Böhnke, 2001, s.12; Levitas, 1996; Johansson, 
2002). Flertalet av dessa begrepp, inom forskningsfältet för sociala problem 
och ackumuleringsprocesser, har varit och är föremål för kritik, begrepps- 
och diskursanalyser. En slutsats är att begreppen syftar till att identifiera 
och urskilja olika problem och undergrupper för att tydliggöra olika till-
stånd eller allvarlighetsgrader hos olika problem. 
 
Flertalet begrepp ovan beskriver ett tillstånd efter en glidande skala (konti-
nuum) som sträcker sig från etablering till social exkludering. De baserar sig 
på en föreställning om kumulativa eller ackumulerade effekter. Det är dock 
oklart om vad som leder till förändring och var gränserna går mellan olika 
tillstånd.  En gemensam nämnare för dessa problem är att flertalet är mång-
dimensionella, till exempel vad gäller social exkludering. Nedan följer en 
illustration av hur begreppet social exkluderingen definierats i tidigare 
forskning. 

Social exclusion happens when people or places suffer from a series of prob-
lems such as unemployment, discrimination, poor skills, low incomes, poor 
housing, high crime, ill health and family breakdown. When such problems 
combine they can create a vicious cycle. Social exclusion can happen as a 
result of problems that face one person in their life. But it can also start from 
birth. Being born into poverty or to parents with low skills still has a major 
influence on future life chances (Unit, S. E. 2001). 
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Sällan eller aldrig preciseras vilka resurser som skall vara frånvarande alter-
nativt närvarande för att en individ skall sägas vara till exempel utsatt, mar-
ginaliserad respektive socialt exkluderad. Termerna används ofta synonymt 
och överlappar varandra helt eller delvis. En central uppgift i studien är där-
för att precisera problemens art och tydliggöra skiljelinjerna mellan olika 
tillstånd i ungdomars position mellan utanförskap och etablering i en sam-
hällsgemenskap.  
 

Identifiering av ett mångdimensionellt problem 
Ungdomars övergång från studier till arbete är en stor utmaning. Den reser 
en rad viktiga forskningsfrågor om social inkludering och exkludering. Inte 
minst om ungdomars egna erfarenheter av dessa processer. Studien fokuse-
rar därför frågor om hur sociala problem utvecklas och förändras över tid i 
syfte att identifiera faktorer som innebär att sociala problem reduceras re-
spektive fördjupas. Tidigare studier bygger i regel slutsatser kring ackumu-
leringsprocessen på aggregerade data. I denna studie tillämpas i stället ana-
lysmetoder som fångar kategorier av ungdomar som följder individuella ut-
vecklingsvägar. Kategorin ”unga utanför” beskrivs av praktiker som en i 
mångt och mycket homogen grupp med sociala problem. Här är utgångs-
punkten antagandet att det kan vara stora skillnader mellan olika ungdo-
mar i art och grad av problem.  
 
Ungdomar med till synes likartade sociala förutsättningar har olika förmåga 
att hantera svårigheter vid passagen från studier till arbete. Studien vill bidra 
till att förtydliga hur olika tillstånd i processen ser ut genom att empiriskt 
undersöka kedjan varigenom sociala problem utvecklas för olika individer. 
Dessutom vill den bidra till att identifiera vilka omständigheter som är mest 
problematiska ur ett ackumuleringsperspektiv. För att möjliggöra detta har 
det varit nödvändigt att komplettera den initiala statistiska kategoriseringen 
av ungdomars utvecklingsvägar med individuella data och erfarenheter från 
djupintervjuer. Studien kan med denna kombination av kvantitativ och kva-
litativ metodbas utveckla förståelsen för den process som riskerar att leda 
till ”utanförskap”.  Den gör det även möjligt att identifiera vissa problem 
som allvarligare än andra med avseende på risken för ackumulering. Studien 
kan också bidra till att visa på skiljelinjer mellan olika tillstånd i ackumule-
ringsprocessen och därmed kvalificera den teoretiska schematiska analys-
modellen nedan:  



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  19 
  

Figur 1:1 Beskrivning av studiens analysmodell 

Etablerad Drabbad Utsatt             Marginaliserad       Exkluderad 

Om Matteuseffekten tas bokstavligen skulle pilarna inte vara dubbelriktade 
utan skildra ett förlopp där nya problem staplas på varandra så att ungdo-
marnas situation hela tiden förvärras. Analysmodellen är däremot konstru-
erad så att den är uppmärksam på och kan fånga variationer i enskilda ung-
domars utvecklingsvägar. Det är således inte på förhand uteslutet att en 
”drabbad” eller till och med ”socialt exkluderad” individ kan återgå till 
eller för första gången bli ”etablerad”. 

Studiens syfte 
Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns en process, en kedja med 
urskiljbara steg, varigenom ungdomar ackumulerar sociala problem. Syftet 
är också att identifiera och precisera olika typer av sociala problem samt att 
visa skiljelinjerna mellan olika tillstånd i ackumuleringsprocessen. 

 

Studiens frågeställningar 
Studiens frågeställningar kan nu preciseras på följande sätt: 
 

• Vilka typer av bekymmer och tillstånd kan man urskilja hos ung-
domar som befinner sig mellan etablering och utanförskap och i en 
samhällsgemenskap? 

• Hur utvecklas och förändras ungdomars livssituation/positioner 
över tid i förhållande till denna glidande skala (kontinuum)? 

• Vilka mönster framträder, det vill säga vilka problem enskilt eller i 
kombination, leder till en anhopning av problem, en ackumulering, 
över tid? 

• Hur kan förståelsen för ackumuleringsprocessen fördjupas mot 
bakgrund av ungdomars beskrivningar av en livssituation präglad 
av sociala problem?  
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Tillvägagångssätt för att besvara syfte och frågeställningar 
Inledningsvis genomförs statistiska analyser av offentliga registerdata med 
fokus på hur sociala problem utvecklas över en tidsperiod om tre år för ett 
slumpmässigt urval av unga i åldrarna 19 till 25 (totalt 64236 unga). Mot 
bakgrund av dessa analyser skapas kategorier baserade hur olika tillstånd 
förändras.  Därefter genomförs intervjuer med ungdomar som har en lik-
artad kombination av sociala problem och som därför erhåller insatser från 
socialtjänsten och kommunen. I intervjuerna med ungdomar fokuseras hur 
ackumuleringsprocessen fram till nuvarande tillstånd i skala gestaltas och 
hur individerna påverkas och handlar i relation till dessa på förhand likar-
tade problem. 
 

Studiens disposition 
Studiens disposition syftar till att tydliggöra kopplingen mellan studiens 
syfte och frågeställningar och studiens övriga delar. Kapitel ett till och med 
fyra utgör studiens tolkningsram och innehåller tidigare forskning, teore-
tiska utgångspunkter och centrala begrepp för förståelsen av ackumule-
ringsprocessen, sociala problem och gruppen ungdomar och unga vuxna. I 
inledningsvis har problemområde syfte och frågeställningar formulerats 
samtidigt som studiens teoretiska utgångspunkter identifierats. I kapitel två 
problematiseras begreppet sociala problem. Kapitlet utmynnar i mätbara 
indikatorer på sociala problem. Kapitel tre beskrivs gruppen ungdomar och 
unga vuxnas situation i relation till det mätbara indikatorerna på sociala 
problem. I kapitel fyra problematiseras ackumuleringen av sociala problem 
och samvariationen av problem.  
 
Kapitel fem beskriver studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, meto-
dologin och datainsamlingsmetoder. I kapitlet diskuteras specifikt hur kom-
binationen av olika metoder kan vara fruktbar för att avtäcka syftet och 
frågeställningarna.  
 
Studiens empiriska delar är indelade i fyra kapitel där kapitel sex, sju och 
åtta bygger på det extensiva statistiska underlaget. Kapitel nio är i jämfö-
relse med till övriga kapitel ett längre kapitel och baseras på empiri från 
djupintervjuer med unga vuxna som har en kombination av sociala pro-
blem. De empiriskt drivna kapitlen presenteras med inspiration hämtat från 
Johans Asplund (1981) beskrivning av den stegvisa upptäckten. Syftet med 
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detta upplägg är att med stegvis fördjupning avtäcka den underström av 
strukturer och mekanismer som påverkar ungdomars ackumuleringspro-
cess.  
 
Studien avslutas med ett kapitel där resultaten från de både empiriska un-
derlagen sammanförs för att besvaras studiens syfte och frågeställningar.  I 
diskussionen lyfts även aspekter som berör praktiska implikationer av re-
sultatet upp. 
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KAPITEL 2 

2. SOCIALA PROBLEM, EMPIRISKA UTTRYCK OCH 
MÄTBARA INDIKATORER 
För att komma vidare i studien och för att det ska vara möjligt att fånga 
ackumuleringsprocessen måste social problem identifieras, definieras och 
problematiseras. Vidare måste de empiriska uttrycken och de mätbara indi-
katorerna på dessa problem ringas in och diskuteras. Fokus i kapitlet riktas 
mot vad som gör ett problem till sociala problem, hur vanligt förekom-
mande dessa problem är, vilka olika nivåer som finns samt vilka empiriska 
uttryck som är relevanta att använda i studien. 
 

Empiriska uttryck och mätbara indikatorer 
I studien är arbetslöshet, fattigdom, bidragsberoende, låg utbildning samt 
arbetshandikapp (som innebär en funktionsnedsättning som begränsar in-
dividens arbetsförmåga) att betrakta som indikatorer på att det föreligger 
sociala problem. Detta med hänvisning till att de använts flitigt i tidigare 
forskning och då de används för att påvisa förekomsten av sociala problem 
(se Halleröd, 1991; SOU, 2000:41; Social rapport, 2006; Bask, 2008; Ange-
lin, 2009). Det råder även konsensus om deras värde och träffsäkerhet, detta 
trots att indikatorerna benämns på olika sätt i litteraturen (jämför Mee-
uwisse, Sunesson, & Swärd, (red.) 2013; Meeuwisse & Swärd, 2002; An-
tonsson & Stål i Jeppsson-Grassman, 2003). Ytterligare ett argument för 
att indikatorerna är relevanta att använda är att de i tidigare forskning visat 
sig ha stor inverkan på unga människors livsvillkor och livssituation. Detta 
kan inledningsvis illustreras i relation till varför arbetslöshet kan sägas ut-
göra en indikator på att det föreligger ett socialt problem. Fler i åldersgrup-
pen ungdomar/unga vuxna drabbas av arbetslöshet jämfört med äldre delar 
av befolkningen. Dessutom får arbetslösheten olika betydelse för ungdo-
mar/unga vuxna som inte etablerat sig på arbetsmarknaden jämfört med 
den som är äldre och som går från att vara etablerad på arbetsmarknaden 
och som förlorar jobbet. Frånvaron av exempelvis arbetsmarknadsetable-
ring innebär, förutom frånvaron av inkomst, att ungas möjligheter till eta-
blering i samhället begränsas. En begränsad ekonomisk livssituation är vi-
dare en verklighet för många unga. Till följd av bristande arbetsmarkands-
etableringen ökar gruppens ekonomiska utsatthet. Forskningen visar att de 
problem som följer på detta kan få långtgående negativa effekter ju tidigare 
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de föreligger i individens liv (Social rapport, 2006; Ungdomsstyrelsen, 2007; 
Angelin, 2007; Angelin, 2009). Dessa skillnader i betydelse problematiseras 
ytterligare längre fram i studien. 
 
De uppräknade empiriska uttrycken är med bakgrund av flera argument att 
betrakta som indikatorer på sociala problem då de resulterar i begränsad 
delaktighet och inflytande på samhällets olika arenor. Det kan vara proble-
matiskt att likställa ett specifikt utfall eller en empirisk kategori med ett 
socialt problem. Ett sådant likhetstecken tar inte hänsyn till den drabbades 
upplevelse och egna tolkning av sin situation vilket ses som en central del i 
synen på vad som är ett socialt problem (se exempelvis Sunesson i Mee-
uwisse, Sunesson, & Swärd (red.), 2013. 
 

Sociala problem på olika nivåer 
I floran av frekvent refererad litteratur utkristalliseras flera kriterier för att 
avgöra vad som är ett socialt problem. En gemensam nämnare är att dessa 
kan beröra minst tre nivåer; en individuell/en personlig nivå, en interperso-
nell nivå/interaktionsnivå och en samhällelig nivå. Låt mig illustrera detta 
med ett exempel på hur ungdomsarbetslöshet kan ha efterverkningar på 
samtliga nivåer: 

 
Tabell 2.1: Olika definitioner av sociala problem och dess nivåer 

Personlig, individuell 
nivå  

Arbetslösheten som ger upphov till känslor av skam. 

Interpersonell (inter-
aktions) nivå 

Arbetslösheten inskränker och begränsar individens hand-
lingsutrymme och delaktighet genom negativ inverkan på 
individen samspel med omgivningen. 

Samhällelignivå Arbetslöshet innebär en inkongruens mellan det önskvärda 
och det faktiska förhållandet. 
Problemet är strukturellt betingat och inte enbart ett be-
kymmer av individuell karaktär. 
Samhället tar ansvar för att sätta in åtgärder i syfte att 
komma tillrätta med arbetslösheten genom exempelvis lagar 
och policy. 
Arbetslösheten är synlig, problemet uppmärksammas i me-
dierna, en specifik grupp går att identifierbar alternativt om 
antalet med problemet ökar. 

(Fritt från Meeuwisse, Sunesson, & Swärd, (red.) 2013; Meeuwisse & Swärd, 2002; 
Scheff & Starrin, 2002; Starrin & Kalander Blomqvist, 2001). 
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Vad denna indelning visar är hur arbetslösheten kan utgöra ett socialt pro-
blem på olika nivåer. På den personliga och individuella nivån påverkar in-
dividens självbild negativt genom att problemet kan ge upphov till känslor 
av skam. Flertalet studier lyfter fram och diskuterar hur en negativ självbild 
och känslor av skam kan inskränka och begränsa individens handlingsut-
rymme (Giddens, 1994; Starrin & Kalander Blomqvist, 2001; Scheff & Star-
rin, 2002; Angelin, 2009). I relation till definition av sociala problem kan 
ytterligare en definition lyftas fram. 

Det är tämligen allmänt accepterat bland forskare att betydelsen och omfatt-
ningen av vad som betecknas som ett socialt problem är beroende av de käns-
lor som detta ger upphov till (Scheff och Starrin, 2002, s. 184). 

Med utgångspunkt från Scheff och Starrins (a.a.) resonemang är det möjligt 
att beskriva uppbärandet av försörjningsstöd som ett socialt problem om 
försörjningsstödstagaren erfar negativa känslor. Detta återkommer i studi-
ens empiriska kapitel där känslan av att inte bidra för vissa tycks utmär-
kande via uttalanden som”… man känner sig som en parasit” och ”… man 
bidrar inte till att göra världen bättre” (se vidare kapitel 8). En förklaring 
till att känslor av skam följer som en konsekvens av att uppbära försörj-
ningsstöd är att detta tillstånd bryter mot en av vårt samhälles mest utmär-
kande grundföreställning – synen på den individualiserade individen som 
oberoende och fri (Sennett, 1992; Giddens, 1994; Bauman, 2002). Den 
skam som är behäftad med att uppbära försörjningsstöd är väldokumente-
rad i forskningen (Starrin & Jönsson, 2000; Starrin & Karlander-
Blomquist, 2001, Scheff & Starrin, 2002; Angelin, 2009). De känslor som 
bekymren ger upphov till varierar i tid och rum. Graden av skamkänslor är 
beroende av hur många som för närvarande uppbär försörjningsstöd. Skam-
men ökar om få erhåller ersättningen samtidigt som skammen minskar om 
många är beroende av det. Det blir med andra ord mindre skamfyllt om fler 
uppbär försörjningsstöd då fler är drabbade eftersom tillståndet normali-
seras. Det innebär inte att de negativa aspekterna av att vara arbetslös och 
att uppbära försörjningsstöd försvinner ju fler som är drabbade utan sna-
rare att några av de negativa konsekvenserna minskar. Dessa studier visar 
hur skamkänslorna (individuell nivå) har en negativ påverkar individens 
samspel med omgivningen (interpersonell nivå) vilket i sin tur förstärker den 
samlade problembilden (Starrin & Kalander Blomqvist, 2001; Scheff & 
Starrin, 2002). Arbetslösheten och att uppbärandet försörjningsstöd kan be-
skrivas som både en ekonomisk och en social utsatthet. 
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Att vara utan arbete när man vill ha ett, och att vara utan de ekonomiska 
resurserna som kan ge ett tillfredsställande liv leder till både psykologiska 
och ekonomiska svårigheter (Beck, Giddens & Lash, 1994, s. 417).  

Vad som tydliggörs i citatet är hur ett problem leder till andra svårigheter. 
Detta gör det möjligt att tala om en att sociala problem har den inneboende 
egenskapen att de leder till fler problem över tid (ackumulerar). Ungdoms-
arbetslöshet kan i relation till ovan förda resonemang betraktas som ett pro-
blem på samtliga tre nivåer, individuell, interpersonell och samhällelig. Det 
Giddens (a.a.) fångar i citatet ovan kan beskrivas i termer av ”the presence 
of absence”, det vill säga frånvaron av det goda som följer av att inneha en 
anställning/ett arbete.  Att som ung få ett arbete ger förutom de manifesta 
funktionerna i form av pengar även latenta funktioner såsom struktur i var-
dagen social tillhörighet, och bidrar till individens identitetsutveckling 
(Jahoda, 1982). Frånvaron av de latenta funktionerna blir problematiskt då 
de ”undergräver en människas tilltro och tillit till sitt sociala värde” (Beck, 
Giddens, Lash 1994, s. 420). I motsats till den negativa ackumulering av 
problem som följer på arbetslöshet leder en etablering på arbetsmarknaden 
till en ackumulering av resurser (jämför Merton, 1968; 1988).  
 
I relation till den tredje nivån i tabell 2.1 kan problemen även definieras 
utifrån en samhällelig nivå. Utifrån denna nivå föreligger sociala problem 
då det råder en avgörande skillnad mellan ett från samhällets sida önskvärt 
tillstånd och det faktiska förhållandet (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 
(red.) 2013; Meeuwisse & Swärd, 2002). Samtidigt finns det tillfällen då en 
viss skillnad mellan det önskvärda och det faktiska förhållandet anses nöd-
vändig. Ur ett samhälleligt perspektiv kan en viss grad av ungdomsarbets-
löshet vara ett tecken på en väl fungerande relation mellan tillgång och ef-
terfrågan. I en samhällsekonomisk modell är en viss grad av ungdomsar-
betslöshet en förutsättning för ekonomisk tillväxt. I relation till diskrepans-
definitionen blir arbetslösheten ett socialt problem när arbetslöshetssiffror2 
når en viss nivå. 
 

                                                      
2 Det är problematiskt att uppge en exakt procentsats i detta skede utan att inte föra 
ett längre resonemang om olika sätt att mäta ungdomsarbetslösheten i Sverige. Ex-
empel här är hämtat från SCB:s statistik över ungdomsarbetslösheten andra kvarta-
let 2013. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 26,6 %, i denna siffra ingår heltids-
studerande men inte ungdomar i olika typer av åtgärder. 
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I relation till diskussionen om det önskvärda och det faktiska förhållandet 
kan ungdomsarbetslösheten anses allvarligare än andra former av arbets-
löshet mot bakgrund av att sysslolösheten ökar risk för ett moraliskt förfall. 
Detta som ett resultat av att arbetslösheten begränsar den socialisation som 
följer på att var etablerad på arbetsmarknaden. Arbetslösheten leder till 
bristande struktur i vardagen, svårdefinierade skillnader mellan exempelvis 
arbete och fritid och bristande möjligheter att göra ”rätt” för sig (Angelin, 
2009). I ett försök att kompensera för denna brister förpassas arbetslösa 
ungdomar i många fall till åtgärder av olika slag. Dessa åtgärder har, trots 
ibland stora skillnader i innehåll, det gemensamt att de syftar till att skapa 
en strukturerad vardag (Angelin, 2009). Enligt denna utgångspunkt är so-
ciala problem ”tillstånd” som samhällets medborgare för närvarande anser 
vara icke önskvärda. I enlighet med denna utgångspunkt uppstår, utvecklas 
och upprätthålls oönskade tillstånd genom att sociala problem är relation-
ella, historiskt och kontextuellt beroende (Bergmark & Oscarsson, 2002 i 
Meeuwisse & Swärd, 2002; Scheff & Starrin, 2002).  
 
Mot denna bakgrund varierar föreställningen om vad som är ett socialt pro-
blem över tid. Ett exempel på detta kan här illustreras av hur föreställningen 
förändras över tid. Vid låg grad av generell arbetslöshet är tillståndet att 
betrakta som ett ”värre” tillstånd. En anledning till detta är att omgivningen 
betraktar tillståndet som ett resultat av individens tillkortakommanden. Vid 
hög och ihållande arbetslöshet förändras omgivningens syn på detta till-
stånd. Arbetslösheten ses då som orsakat av strukturella betingelser och inte 
som ett resultat av individuella tillkortakommanden.  Omgivningens nega-
tiva föreställningar om den arbetslöse ökar och minskar på så vis i relation 
till problemets omfattning. Ungdomsarbetslösheten visar tecken på en så-
dan förändring. Tillståndet har kommit att betraktas som en naturlig del av 
ungdomarnas övergång från ungdom till vuxen (Ungdomsstyrelsen, 1996; 
Furlong & Cartmel, 2007).   
 
Ytterligare ett sätt att identifiera sociala problem är genom att studera dis-
krepansen mellan det faktiska och det önskvärda tillståndet. I studiens em-
piriska delar återkommer ungdomarna till diskrepansen mellan föreställ-
ningen om självständighet, valfrihet och den faktiska verklighetens brist på 
autonomi. Ungdomarnas uttalanden ”… man känner sig som en parasit” 
och ”… man bidrar inte till att göra världen bättre” kan ses som empiriska 
erfarenheter av denna diskrepans (se kapitel 9 för fördjupad diskussion). 
Vad detta visar är att de samhälleliga kriterierna för när ett tillstånd ”blir” 
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ett socialt problem delvis överlappar varandra. Enligt Mills (1985) har de 
samhälleligt definierade problemen en gemensam nämnare. Denna nämnare 
är att de är strukturellt betingade och inte problem av privat karaktär. Mills 
(a.a.) gör vidare en tydlig åtskillnad mellan vad som är att betrakta som 
sociala problem och personliga bekymmer. De sociala problemen förutsät-
ter, till skillnad från personliga bekymmer, organiserade samhälleliga insat-
ser för att komma till rätta med problemets orsaker (a.a.; Meeuwisse, & 
Swärd, red., 2013). En tydlig åtskillnad mellan sociala problem och person-
liga bekymmer är i många fall svår att precisera då strukturella problem 
kräver en ”värd” och manifesteras på ett individuellt plan. 
 
Mycket tyder på att det sedan 1980-talet skett en förskjutning i synen på 
vad som är att betrakta som ett socialt problem. En slutsats är att färre 
problem betraktas som strukturellt betingade och fler problem anses vara 
av privat karaktär. Färre problem blir därför föremål för samhälleliga åt-
gärder och lösningar (Borelius & Sernhede, 2011). En slutsats som dras av 
forskningen kring sociala problem är att strukturellt betingande problem 
individualiseras och betraktar som personliga bekymmer.  Insatserna har 
som en konsekvens av denna förändring gått från strukturella lösningar till 
insatser i avsikt att symptomlindra de strukturella problemens effekter på 
personlig och individuell nivå. Merparten av de insatser som ungdomar i 
studien erhåller är direkt avsedda att förändra individen. Insatser riktade åt 
att förändra strukturen är svårare att identifiera. Bauman (2002) ger en 
tänkbar teoretisk förklaring som kan anses fånga denna förskjutning från 
strukturella lösningar till individuella förklaringar. I den flytande moderni-
teten3 har modernitetens institutioner som skapades för att transformer per-
sonliga bekymmer till sociala problem och som betingade samhälleliga åt-
gärder och lösningar blivit till institutioner som orsakar individuella pro-
blem. Det tycks snarare som att dagens institutioner transformerar struktu-
rellt betingade problem till en fråga om individuella bekymmer. Denna för-
skjutning kan illustrativt beskrivas som att det skett en förskjutning av an-
svar och lösningar. Det som tidigare betraktades som samhällets ansvar och 
som något strukturellt betinga har blivit till individens problem.  
 
Denna förskjutning kan exemplifieras i relation till ungdomsarbetslösheten. 
Betraktas ungdomsarbetslöshet som ett socialt problem betingar detta 
strukturella insatser och åtgärder från samhällets sida (Meeuwisse & 

                                                      
3 Begreppet flytande modernitet använder Bauman för att beskriva dagens samhälle. 
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Swärd, 2002). Det som sker i form av samhälleliga insatser kan idag närm-
ast beskrivas som insatser med avsikten att förändra gruppens karaktärs-
drag och komma tillrätta med vad som anses vara individuella brister. Sam-
hälleliga insatser där ungdomarna deltar och där tid ägnas åt att författa 
meritförteckning, personliga brev, där insatser präglas av olika typer av 
coachning och träning. Insatser som syftar till att göra individen mer attrak-
tiv på arbetsmarknaden är svåra att betrakta som annat än symtomlind-
rande åtgärder (jämför Pecks, 1999; Bauman, 2002). Det är svårt att i dessa 
insatser fånga hur detta ska kunna förändra de bakomliggande strukturella 
orsakerna som skapar ungdomsarbetslöshet. Peck (1999) kritiserade de 
brittiska åtgärdsprogrammen riktade mot arbetslösa ungdomar då syftet 
med åtgärderna var att minska den sociala exkluderingen genom att göra 
ungdomarna mer anställningsbara utan att beakta arbetslösheten och eta-
bleringsproblemens strukturella orsaker. Få insatser riktades mot att öka 
efterfrågan på unga som arbetskraft. Även om Peck beskriver och kritiserar 
en annan kontext och en delvis annan tid finns många likheter med de åt-
gärder ungdomarna erhåller i det svenska samhället i nutid (jämför Angelin, 
2009). I dessa åtgärder förmedlas ett motsägelsefullt budskap till problem-
bäraren. Samhället signalerar att de tar ett visst ansvar genom att tillhanda-
hålla insatser. Den lösning som förespråkas handlar i mångt och mycket om 
hur individen ska anpassa sig och förändras för att öka sin anställningsbar-
het. Insatserna kan således sägas förmedla en bild av arbetslöshet, fattigdom 
och bidragsberoende som orsakade av personliga brister (jämför Mills, 
1985; Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 33;). Waquant (2009) begrepp ”pu-
nishing the poor” kan användas för att beskriva hur den utsatte görs till 
ansvarig för sin situation. Att identifiera konkreta insatser riktade mot att 
åstadkomma konkreta förändringar av arbetsmarknadens struktur för att 
på så vis underlätta ungdomars etableringsmöjligheter är svårare att se i det 
dagliga arbetet inom olika åtgärdsprogram. En slutats så långt är att det 
sker en individualisering av problem där insatserna angriper gruppen pro-
blembärare snarare än de strukturer som skapar problemen. I studiens em-
piriska delar vittnar informanterna om flertalet sådana individualiserade in-
satser.  Dessa syftar till att individen ska förändra sitt sätt att vara och sitt 
sätt att beskriva sig själv som ett led i att öka anställningsbarheten.  
 
Slutligen kan ett bekymmer betraktas som ett socialt problem om det finns 
föreställningar om att bekymret kan lösas med åtgärder. Bauman (1998) 
fångar detta sätt att definiera sociala problem genom att konstatera föl-
jande; 
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Det finns många sätt att vara mänsklig, men varje samhälle väljer ett sätt 
som det föredrar eller tolererar (Bauman, 1998, s. 121). 

Med utgångspunkt från detta synsätt kan kontexten sägas vara avgörande 
för om ett specifikt tillstånd betraktas som ett individuellt och personligt 
bekymmer eller om detta är ett socialt problem. I relation till andelen drab-
bade och den uppmärksamhet problemen får i samhällsdebatten är samtliga 
uppräknade problemtillstånd att betrakta som sociala.  
 

Slutsats i relation till sociala problem  
I detta kapitel har olika kriterier för hur sociala problem kan definieras dis-
kuterats och problematiserat. Det finns således anledning att återvända till 
kapitlets inledande formulering som handlar om empiriska indikatorers 
träffsäkerhet. Arbetslöshet, fattigdom, bidragstagande, låg utbildningsnivå 
och funktionsnedsättningen är utifrån de olika definitioner som ovan dis-
kuterats att beakta som sociala problem och bör därmed inte ses som en-
skilda, personliga bekymmer (Mills, 1967, s. 395; Mills, 1959, s. 8; Mills, 
1985). Sammanfattningsvis betraktas de uppräknade indikatorerna som so-
ciala problem mot bakgrund av att de kan;   

• medföra en inskränkning av individens livsrum och begränsning av 
individens handlingsutrymme,  

• ge upphov till känslor av skam, 
• innebära en markant skillnad mellan det önskvärda tillståndet och 

det faktiska tillståndet när det gäller relationen mellan individen 
och samhället, 

• anses ha samhällsstrukturella orsaker, 
• innebära att samhället tar ansvar och sätter in åtgärder genom ex-

empelvis lagar och policy, 
• kan vara synliga, ökande och i vissa fall omfattande, 
• innebära att problemet uppfattas som möjliga att åtgärda med 

samhälleliga insatser. 
 
Några av de valda empiriska uttrycken uppfyller samtliga identifierade kri-
terier för sociala problem, såsom i fallen med de empiriska kategorierna 
arbetslöshet och bidragsberoende. Andra uppfyller endast ett eller ett par 
kriterier, såsom arbetshandikapp och låg utbildning.  
  



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  31 
  

KAPITEL 3 

3. SAMTIDENS FÖRLORARE 
Every generation has its measure of outcasts. However, it doesn't happen 
often that the plight of being outcast may stretch to embrace a whole gener-
ation. Yet precisely that may be happening in Europe now (Bauman, 2012). 

Baumans citat ovan kan sägas fånga essensen i kapitelrubriken och den si-
tuation som beskrivits i studiens inledande kapitel där ungdomar och unga 
vuxna är utsatta som generation.  Socialstyrelsen (2011) beskriver vidare 
gruppen ungdomar som den grupp i samhället som är mest drabbad av fat-
tigdom och i behov av försörjningsstöd. I det föreliggande kapitlet ligger 
fokus på att beskriva några av de bakomliggande strukturer, mekanismer 
och villkor som påverkar ungdomar och unga vuxnas sociala problem. Även 
dess konsekvenser kommer att beröras med utgångspunkten i problemen 
arbetslöshet, fattigdom, bidragsberoende, låg utbildning och funktionsned-
sättning.  
 
Den sociala positionens manifestationsform, individens klasstillhörighet, 
kan sägas utgöra en selektionsmekanism för sociala problem vilket i för-
längningen kan generera en förhöjd risk att hamna i en ackumuleringspro-
cess (Jonstone, 2000; Furlong & Cartmel, 2007; Borelius & Sernhede, 
2011). Detta visar sig bland annat genom att ungdomar som har arbetslösa 
föräldrar eller föräldrar som uppbär försörjningsstöd löper större risk att 
själva drabbas av dessa problem i vuxen ålder än ungdomar som inte delar 
dessa bakgrundsfaktorer. Heery och Salmon (2000) samt Doogan (2001) 
menar att trots att många dramatiska strukturella förändringar ägt rum, till 
exempel globalisering, individualisering och avtraditionalisering, har detta 
inte medfört lika dramatiska konsekvenser och effekter på individnivå. 
Mycket av tidigare forskning på området präglas av en brist på konkreta 
empiriska redogörelser om hur de strukturella förändringarna påverkar 
ungdomars livssituation och livsvillkor på en mer konkret nivå (jfr Bradley 
& Devadason, 2008). En slutsats av en genomgång av tidigare studier på 
området indikerar att sociala och samhälleliga strukturer såsom klass, kön, 
etnicitet och ålder påverkar ungdomars etableringsmöjligheter och struktu-
rerar samhället i olika sociala skikt. 
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Generella förändringar av arbetslöshet och dessa orsaker 
En tydlig förändring som påverkat ungas livsvillkor rör gruppens möjlighet 
till arbetsmarknadsetablering. Detta lyfts fram som den enskilt mest cen-
trala anledningen till att ungdomsfasen förlängts. Ungdomars möjligheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden har förändrats på så vis att etableringen 
på arbetsmarknaden och i vuxenlivets olika sfärer blivit både längre och 
krokigare (Ungdomsstyrelsen, 2006; Furlong & Cartmel, 2007; Muster & 
Ostendorf, 1998, Furlong, 2009). Komparativa analyser av ungdomars eta-
bleringsmöjligheter på arbetsmarknaden visar på betydande försämringar 
för ungdomar födda under 1970-, 1980- och 1990-talet jämfört med tidi-
gare generationers ungdomar (Salonen, 2003). I en studie av Håkansson 
(2011) lyfts förändringen av ungdomsarbetslösheten (20-24 år) i ett histo-
riskt perspektiv mellan åren 1963 och 2010. Under åren 1963-1989 följer 
ungdomsarbetslösheten liknade mönstren som arbetslösheten generellt (25-
64 år). Studien (a.a.) visar bland annat hur arbetslösheten sedan 1990-talet 
ökat i betydligt större omfattning för gruppen ungdomar jämfört med den 
äldre ålderskategorin. Under period 1990-1993 genomgick Sverige en kraf-
tig lågkonjunktur. Denna förändring tycks ha drabbat ungdomar hårdare 
än övriga grupper i arbetsför ålder. Under 2000-talet ökade ungdomsar-
betslösheten ytterligare medan den generella arbetslösheten förblev förhål-
landevis stabil. En viss del av ökningen kan förklaras av att heltidsstu-
derande från och med år 2005 inkluderas i gruppen som är registrerade som 
arbetslösa. I forskning kring orsaksförklaringarna till arbetslöshet generellt 
men som specifikt drabbar samhällets unga återfinns både strukturella- och 
individuella förklaringar. Här kan avindustrialisering och framväxten av en 
tjänstesektor, en förändrad samhällsekonomisk styrmodell där inflationsbe-
kämpning gjorts till huvudsak istället för låg arbetslöshet lyftas som några 
exempel på strukturella förändringar. Anledningen till att denna grupp 
drabbas hårt av arbetslöshet vid strukturomvandling och lågkonjunkturer 
är flera. Den främsta förklaringen som lyfts är den ekonomiska krisen under 
1990-talet och slutet av 2000-talet vilken ses som ett resultat av samhällets 
globalisering (SOU 2001:54; Reeskens och Oorschot, 2012). Detta tycks 
gälla även i ett internationellt perspektiv (Furlong & Cartmel, 2007, Muster 
& Ostendorf, 1998). En tid i arbetslöshet har blivit så pass vanligt förekom-
mande att det numera betraktas som ett naturligt inslag i ungdomsfasen (jfr 
Muster & Ostendorf, 1998). De individuella orsaksförklaringarna bygger 
på föreställningar om att individen saknar vissa eftertraktade egen-
skaper/förmågor som efterfrågas (se till exempel Swärd 2000; Angelin, 
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2009; Håkansson, 2011; Reeskens och Oorschot, 2012). Swärd (2000) för-
klarar ungdomars överrepresentation i arbetslöshetsstatistiken som ett re-
sultat av gruppens bristande arbetslivserfarenhet. Detta ökar gruppen sår-
barhet vid konjunkturnedgångar. Bauman (2002) beskriver hur kraven på 
individuell anpassning, flexibilitet, rörlighet och tillgänglighet ökad som en 
följd av samhälleliga förändringar. Tidigare var långsiktighet och trygghet 
sådant som kännetecknade den anställdes arbetsmarknads situation. Idag 
är kännetecknen kortsiktighet och otrygghet.  Standing (2011) tar sin ut-
gångspunkt i denna otrygghet på arbetsmarknaden när han beskriver fram-
växten av en ny typ av underklass, prekariatet. Det denna nya klass har 
gemensamt är otryggheten. Bauman (2002) är delvis inne på samma spår 
när han använder begreppet endemisk otrygghet för att beskriva samtidens 
livsvillkor för den utsatta delen av befolkningen.  En stor del av de arbets-
tillfällen som finns för ungdomar positionerar dessa i denna nya underklass 
där otryggheten är minsta gemensamma nämnare.  
 
Swärds studie (2000) visar att det finns föreställningar hos arbetsgivare om 
hur ungdomar är arbetsmotvilliga och saknar den äldre generationens ar-
betsmoral. Dessa föreställningar följer ett mer generellt mönster av över och 
underordning mellan vuxna och ungdomar (Lindgren, 2015). Håkanssons 
(2011) studie visar att det förekommer en strukturell diskriminering av ung-
domar och att denna har etniska förtecken. Brännström (2012) visar hur 
ungdomars bostadsområde har betydelse för individens långsiktiga etable-
ringsmöjligheter. Denna studie visar hur etableringsmöjligheterna på arbets-
marknaden varierar i relation till om individen växer upp i resursstarka- 
eller resurssvaga bostadsområden. Resultatet tydliggör hur individer från 
resurssvaga områden i högre utsträckning drabbas av arbetslöshet samt att 
arbetslöshetsperioderna är längre jämfört med individer från de resursstar-
kare områdena. Sammantaget visar dessa studier hur den ekonomiska 
strukturen och klasstrukturer, det vill säga det kapitalistiska systemet, fort-
farande upprätthåller och skapar ojämlika mönster för över- och underord-
ning.   

 

Individuella orsaksförklaringar till ungdomsarbetslösheten 
En av de mest betydelsefulla individuella förklaringarna till arbetslöshet är 
utbildningsnivå (se bland annat Hammer, 2006; Schmelzer, 2011; Angelin, 
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2007 & 2009). Ett resultat av de strukturomvandlingar som ovan identifi-
erats kan förklara att arbetsgivare kan ställa allt hårdare och mer specifika 
utbildningskrav på den som söker ett arbete. Ökande krav på individens 
tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet återspeglas i en allt större andel ar-
betstillfällen som kräver timanställningar, delade turer osv. (Bauman, 
2002). Ett mer konkret exempel än den generella problematik som Bauman 
(a.a.) beskriver kan här hämtas från Angelins studie (2009). Angelin studie 
(a.a.) visar att om en individ saknar körkort utestängs denne från stora delar 
av arbetsmarknaden. Det uppstår ett moment 22 då arbete ofta är en nöd-
vändighet för att individen på egen hand ska kunna bekosta ett körkort.  
 
Det sociala kapitalet har blivit än viktigare för ungdomars etableringsmöj-
ligheter på arbetsmarknaden (Håkansson, 2011; Schmelzer, 2006). Även 
om individualisering och avtraditionalisering beskrivs som ett samtida 
strukturell tillstånd tycks ungdomar i högre grad, idag jämfört med tidigare, 
beroende av det sociala nätverket och kontaktnätet för möjligheter till eta-
blering på arbetsmarknaden (Angelin, 2007). Ungdomar som drabbas av 
långvarig marginalisering har generellt färre resurser och en sämre utgångs-
position jämfört med övriga ungdomar. Utbildningsnivå utgör en av de en-
skilt mest centrala kapitalformerna för ungas etableringsmöjligheter (a.a.). 
 
Angelin (2009) studie visar i likhet med vad Swärd (2000) tidigare visat att 
ungdomarna har svårt att se arbetslösheten som ett resultat av strukturella 
villkor. De unga individualiserar i hög grad arbetslösheten och gör detta till 
en fråga om personliga tillkortakommanden, individuella fel och brister. 
Swärd (2000) förklarar denna transformering av strukturella problem till 
en fråga om individuella brister att det rör sig om ett försvar.  Individuali-
seringen av de strukturella orsakerna till arbetslösheten blir ett sätt för in-
dividen att ta makt över sina liv. Detta blir ett sätt hantera den offerroll som 
annars riskerar drabba individen. Det är möjligt att betrakta denna trans-
formation av de strukturella problem till individuella problem som ett sätt 
att hantera vardagens villkor.  
 

Arbetslöshetens konsekvenser 
Arbetslösheten får olika konsekvenser bland annat beroende på dessa orsa-
ker och individens tidigare erfarenheter. Konsekvenserna skiljer sig också åt 
beroende på om den drabbar en individ som har ett arbete sedan tidigare 
jämfört om arbetslösheten är en konsekvens av att en ung individ inte släpps 
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in på arbetsmarknaden (se exempel i tidigare kapitel).  Arbetslöshetens kon-
sekvenser kan sägas bli värre/allvarligare den om inte haft ett arbete jämfört 
med konserverna som följer på att förlora ett arbete. Den som inte släpps 
in på arbetsmarknaden förlorar viktiga socialisationsvägar och vägar till en 
stabil identitetsutveckling (jfr Hammarström, 1996; SOU 2003:92; Angelin, 
2009). Arbetslösheten kan också ha olika effekter beroende på om tillstån-
det är självvalt eller om individen drabbas av arbetslösheten. För vissa ung-
domar är arbetslöshet ett självvalt tillstånd och en del av övergången mellan 
att vara ung och vuxen exempelvis en period mellan gymnasiet och högre 
studier. För andra är arbetslösheten ett ofrivilligt/påtvingat tillstånd som 
drabbar individer. Den ofrivilliga arbetslösheten kan tydligt kopplas till tan-
ken om hur sociala problem har den egenskapen att de ackumulerar. Ar-
betslöshet kan exempelvis kopplas till en rad andra problem såsom ekono-
miska, emotionella, sociala, hälsomässiga samt missbruk och kriminalitet 
(Muster & Ostendorf, 1998; Lalander & Johansson, 2012). 
 

Arbetslöshetens ekonomiska konsekvenser 
Arbetslöshet negativ inverkan på individens ekonomiska livssituation är 
väldokumenterade (Angelin, 2009; Angelin, 2007; Majamaa, 2011; Sto-
janovic, 1998; Jahoda, 1982). Oro och stress till följd av de ekonomiska 
bekymmer som följer på arbetslösheten är vidare något många ungdomar 
vittnar om (Starrin & Jönsson, 1998; Stojanocic, 1998; Rantakeisu m.fl., 
1999, Swärd, 2000; Angelin, 2007 & 2009). För att klara ut situationen 
tillämpar ungdomar olika strategier för att hantera de ekonomiska bekym-
mer som följer på detta tillstånd. En sådan strategi är att skjuta på betal-
ningen av räkningar, ytterligare en strategi pantsätter ägodelar eller lånar 
pengar från bekanta (Rantakeisu m.fl., 1999). I Angelins studier (2007) 
hade 75 % av de långvarigt marginaliserade ungdomarna betalningsan-
märkningar. Sammantaget växer det fram en bild av ungdomsarbetslös-
heten som ett ekonomiskt ansträngt tillstånd. Den ekonomiska livssituat-
ionen kan i sin tur förklara att ungdomar utan arbete vittnar om en känslan 
av bristande autonomi (Angelin, 2009).  
 
Arbetslösheten tycks bli allvarlig när den ekonomiska utsattheten leder till 
att individen blir monetärt beroende av försörjningsstöd för att klara var-
dagen (Hammer, 2006; Swärd, 2000; Angelin, 2009). I detta läge tycks om-
givningens bemötande och föreställningar om individer förändras till mer 
negativa omdömen. Att bli betraktad och att betrakta sig själv som någon 
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som lever på andras pengar är en problematisk konsekvens av att uppbära 
försörjningsstöd. Ett problem med att uppbära försörjningsstöd vid arbets-
löshet är att det tycks ha en negativ påverkan på senare arbetstillfredsstäl-
lelse. Hammers studie (2006) visar att ungdomar som uppburit försörj-
ningsstöd är mindre nöjda med sin arbetssituation när de väl erhållit arbete 
jämfört med individer som enbart varit arbetslösa. Detta missnöje tolkas av 
Hammer (a.a.) som ett resultat av att bidragsberoendet medför en form av 
inlärd hjälplöshet. Angelin (2009) kommer till liknande resultat i sin under-
sökning av långvarigt marginaliserade men använder begreppet inlärd 
hopplöshet. Denna konsekvens lyfts även i tidigare studier av bland andra 
Swärd (2000). I Angelins studie är den inlärda hopplösheten ett resultat av 
att inga andra möjliga vägar står att finna och att individen på grund av 
detta vänjer sig med att leva på bidrag. Det som skiljer inlärd hjälplöshet 
från inlärd hopplöshet är att det förstnämnda tillståndet är passiviserande 
medan det senare tillståndet är ett resultat av att det inte finns några alter-
nativ. 
 

Arbetslöshetens emotionella konsekvenser 
Till arbetslöshetens emotionella följder hör vanligtvis känslor av hopplöshet 
och förtvivlan, skam och skuld samt tristess (Hajoda, 1982; Stojanovic, 
1998; Starrin & Karlander Blomqvist, 2001; Angelin, 2009). Känslan av 
skam och skuld kan tydligast sammankopplas med omgivningens syn på 
och bemötande av individen. Omgivningens reaktioner handlar främst om 
att den äldre generationen ser på arbetslösa ungdomarna som lata och ar-
betsskygga samt som okunniga. Omgivningen kan sägas ge ungdomarna 
själva skulden för tillståndet som arbetslös. 
 
Som tidigare antytts i detta kapitel drabbas arbetslösa ungdomar som lever 
på försörjningsstöd av omgivningens negativa attityder. Detta kan leda till 
skamkänslor (a.a.). I forskningen återkommer skillnader på gruppnivå i 
fråga om emotionella konsekvenser mellan olika grupper. Ungdomar med 
invandrarbakgrund upplever försörjningsstöd som mer skamfullt i jämfö-
relse med svenskfödda ungdomar (Stojanovics, 1998). Graden av skam-
känslor är även beroende av andelen försörjningsstödstagare. Swärd (2000) 
visar att skammen minskar i takt med att andelen unga försörjningsstöds-
tagare ökar.  
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När det gäller synen på orsakerna till arbetslösheten återfinns här en grund-
läggande skillnad i relation till ålder. Att äldre individer drabbas av arbets-
löshet förklaras vanligtvis som ett resultat av strukturella villkor. När en 
ung individ inte erhåller arbete hänvisas detta till personliga tillkortakom-
manden (Hart, 1979).  
 
Rantakeisu m.fl. (1997; 1999) och Angelins (2009) studier visar hur varak-
tigheten påverkar omgivningens syn på den arbetslöse. Rantakeisu m.fl. 
(1997; 1999) rapporterar att ungdomar som varit arbetslösa längre tid än 
fyra månader rapporterade fler erfarenheter av negativt bemötande från 
omgivningen. Slutsatsen är således att arbetslösa ungdomars skamkänslor 
påverkas av huruvida arbetslösheten leder till ekonomiska bekymmer och 
bidragsberoende samt hur varaktiga problemen blir. Omgivningens attity-
der gentemot individen påverkas även av hur många som för tillfället har 
problemen. Angelins studie (2009) visar att unga kvinnor rapporterar högre 
grad av skamkänslor i samband med arbetslöshet och försörjningsstöd än 
unga män i liknande situation. 
 
Ett sätt att hantera dessa skamkänslor och för att undgå omgivningens ne-
gativa bemötande och attityder är genom olika former av undvikande bete-
enden, exempelvis genom att undvika att direkt svara eller ljuga på omgiv-
ningens frågor om sysselsättning (Angelin, 2009). Omgivningens reaktioner 
kan leda till en dubbel problematik om attityderna internaliseras som en del 
av den egna självbilden och ungdomarna börjar betrakta sig själva som pa-
rasiter, lata och okunniga. De emotionella konsekvenserna av internali-
seringen leder i sin tur till större hinder för anställning (Angelin, 2009).  
 

Sociala och hälsomässiga konsekvenser av arbetslösheten 
Arbetslösheten begränsar individernas möjligheter att delta i sociala sam-
manhang. Dels innebär de ekonomiska begränsningarna att individen inte 
har resurserna för att delta i olika aktiviteter som främjar socialt umgänge. 
Vidare leder känslan av skam över situationen till ett socialt undvikande 
(Angelin, 2009; Rantakeisu m.fl., 1999; Stojanovic, 1998; Jönsson & Star-
rin, 2000). Tidigare forskning visar att arbetslöshet får olika konsekvenser 
för män och kvinnor. Kvinnor beskriver hälsomässiga konsekvenser i form 
av huvudvärk och sömnsvårigheter medan män beskriver högre grad av 
social isolering (Rantakeisu m.fl., 1999). 
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Arbetslösheten får vidare fler hälsomässiga konsekvenser i de fall tillståndet 
leder till ekonomiska bekymmer och känslor av skam. De ekonomiska pro-
blemen begränsar möjligheten till en varierad kost. För ungdomar kan detta 
leda till att konsumtionen av billig och näringsfattig mat ökar (Stojanovic, 
1998). I Rantakeisu m.fl. (1999) studie rapporterar arbetslösa ungdomar 
med ansträngd ekonomi flera psykosociala problem såsom huvudvärk, 
sömnsvårigheter och magont i jämförelse med arbetslösa ungdomar vars 
ekonomi inte är lika ansträngd. Studien (a.a.) visar vidare att graden av 
skamkänslor samvarierar med graden av psykosociala problem. Det vill 
säga att hög grad av skam i samband med arbetslösheten leder till en högre 
grad av psykosociala problem. Mer allvarliga konsekvenser av skamkänslor 
är rastlöshet, depression och ångestattacker.  
 
I tidigare forskning återkommer skillnader avseende arbetslöshetens konse-
kvenser då de unga vuxna jämförs med övrig arbetslös population. Sam-
mantaget rapporterar ungdomar lägre grad av hälsoproblem jämfört med 
äldre individer vilket förklaras som ett resultat av att äldre individer drab-
bas hårdare av arbetslösheten både ekonomiskt och av skammen av att vara 
arbetslös (Starrin & Jönsson, 1998). För ungdomar och för övriga i arbets-
för ålder försämras hälsan om tillståndet blir varaktigt där sömnproblem 
lyfts fram som den vanligaste formen av ohälsoproblematik (Angelin, 
2009). 
 
Blir ungdomsarbetslösheten varaktig och utdragen leder detta även till 
andra mer elementära konsekvenser. Detta som ett resultat av att individen 
går miste om vad som beskrivs som arbetets inneboende (latenta) funktioner 
(Jahoda, 1982).  Jahoda (a.a.) identifierar ordning, struktur och social till-
hörighet som inneboende funktioner. Detta synsätt kan likställas med Gid-
dens syn på arbetets positiva följder. Frånvaron av arbetet kan för ungdo-
mar anses vara särskilt problematiskt då det begränsar vägarna in i sam-
hällsgemenskapen samtidigt som arbetets normerande funktion uteblir. 
Detta är enligt Swärd (2000) en bidragande orsak till att ungdomsarbets-
lösheten från samhällets sida betraktas som ett specifikt socialt problem.  
 
Forskning visar också hur arbetslösheten mer generellt kan ha andra omfat-
tande negativa hälsomässiga konsekvenser (Ferman & Gardner, 1979; 
Montgomery et al., 1996; Mongomery et al., 1998; Wadsworth, Montgo-
mery & Bartley, 1999). Longitudinella studier visar bland annat att kon-
sumtionen av tobak och alkohol är högre i gruppen arbetslösa, samt att 
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förekomsten av ångest och depression är större i gruppen arbetslösa jämfört 
med gruppen som har ett arbete (Montgomery et al., 1996; Mongomery et 
al., 1998). Vidare tycks de negativa konsekvenserna av arbetslösheten bero 
på den livsfas individen befinner sig i (Wadsworth, Montgomery & Bartley, 
1999; ). Forskning visar också att tidigare erfarenheter av social ojämlikhet, 
individens position i den sociala hierarkin i form av klasstillhörighet påver-
kar sannolikheten att drabbas av arbetslöshet (Wadsworth, Montgomery & 
Bartley, 1999). Studien (a.a.) visar hur individer med en svag ställning i den 
sociala hierarkin löper avsevärt större risk för arbetslöshet jämfört med in-
divider med en stark ställning i den sociala hierarkin. Bristande etablering 
på arbetsmarknaden i ungdomen inskränker vidare det ekonomiska livsom-
rådet. En arbetslöshetsperiod tenderar på så vis att efterföljas av en period 
med låga inkomster, otrygga anställningsförhållanden och anställningsfor-
mer vilka i sin tur tenderar att befästa individens position i den sociala hie-
rarkin (Harris, 1987). Wadsworth, Montgomery och Bartleys (1999) studie 
visar att långvarig arbetslöshet i unga år (16 till 27 år), får negativa effekter 
för individens framtida socioekonomiska ställning. Studien visar exempelvis 
att om arbetslösheten överstiger 13 månader får det negativa konsekvenser 
upp till sex år efter avslutad arbetslöshetsperiod. Arbetslöshet eller snarare 
begränsad arbetsmarknadsetablering i ungdomsfasen tenderar, om den blir 
varaktig, att begränsa individens ekonomiska möjligheter även i ett längre 
perspektiv. I detta avseende kan bristande arbetsmarknadsintegration i ung-
domen leda till social ackumulering av i första hand ekonomiska problem 
och därefter hälsoproblem.  
 
Förutom varaktigheten har även allvarlighetsgraden betydelse för denna 
ackumuleringsprocess. Ju svårare ekonomisk situation individen upplever 
under arbetslöshetsperioden/perioder desto allvarligare tycks hälsoeffek-
terna bli (Starrin, Rantakeisu & Hagquist, 1996; Starrin & Jönsson, 1998; 
Strand, 2000).  
 
På grund av arbetslöshetens konsekvenser och dess samvariation med andra 
negativa följder utgör den en betydelsefull indikator på att individen har ett 
socialt problem i föreliggande studien.  
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Fattigdomens olika ansikten 
Tidigare forskning har ganska väl fångat ungdomars olika utsatthet och sår-
barhet (lacovou, 2009). Ungdomsfattigdomen har dock rönt mindre akade-
miskt intresse (France, 2008). På senare delen av 2000-talet har flertalet 
rapporter publicerats som visar att fattigdomen bland barn och ungdomar 
har ökat i Sverige (Barnombudsmannen rapport, 2011; Salonen, 2009; Sa-
lonen, 2011; Rädda barnen, 2012). Det tycks finnas goda grunder för att 
dra slutsatsen att den relativa fattigdomen ökat under det senaste årtiondet 
och vidare att fattigdomen inte nödvändigtvis innebär svält, undernäring, 
brist på tak över huvudet etc. (Halleröd, 2002; Halleröd och Larsson, 2007; 
Rädda barnen, 2014). Den relativa fattigdomen kan snarare förstås i termer 
av brist på ekonomiska resurser vilket i sin tur medför en utestängning från 
delaktighet på olika arenor (Wilkinson & Pickett, 2011). Bauman (1998, 
2000) tydliggör vad som kan beskrivas som en förskjutning av fattigdoms-
begreppet vilket tidigare åsyftade svårigheter med att få basala behov som 
mat uppfyllda till att idag handla om bristande ekonomiska resurser och en 
utestängning från konsumtion. För att delta i samhället måste individen var 
en potentiell konsument vilket är ett av samtidens mest utmärkande drag 
(a.a.). Då individen saknar de ekonomiska resurserna för att kunna konsu-
mera medför detta en utestängning och fattigdom i såväl socioekonomisk 
som sociokulturell mening. Definitionen av fattigdom som tillämpas i denna 
studie är mot denna bakgrund ett fattigdomsbegrepp som relaterar till Bau-
mans definition av fattigdom, dvs. fattigdom i termer av bristande ekono-
miska resurser vilket medför utestängning från olika typer av delaktighet i 
ett konsumtionssamhälle (jfr. Gordon och Spicker 1999; Rauhut, 2006)  
 
Att ha ekonomiska problem under ungdomsåren behöver inte innebära att 
individen försämrar sina livschanser längre fram i livet. Detta då fattigdo-
men för merparten är av övergående karaktär (Halleröd & Larsson, 2007). 
Longitudinella undersökningar visar att merparten av de som var fattiga 
som unga föreligger ett omvänt samband mellan relativ fattigdom i unga år 
och senare inkomster. Detta samband kan till stor del förklaras av att en 
relativt stor del av gruppen ungdomar som faller under fattigdomsstrecket 
studerar på högskola eller universitet och att merparten av dessa efter av-
slutade studier etablerar sig på arbetsmarknaden och erhåller en relativt hög 
inkomst med god löneutveckling (a.a.).  
 
Vilket tidigare redovisats kan ohälsa följa som ett resultat av att individen 
utestängs från arbetsmarknaden. Det omvända kan även föreligga det vill 
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säga att ohälsan föregår arbetslösheten och till och med är det som leder till 
arbetslöshet (Halleröd, 2007; Halleröd & Larsson, 2008). Att kartlägga or-
saks- och verkanförhållanden mellan arbetslöshet, fattigdom och ohälsa är 
på det empiriska planet problematiskt (Halleröd, 2007; Halleröd & Lars-
son, 2008). För att detta ska vara möjligt måste den tidsmässiga samvariat-
ionen mellan problemen kunna säkerställas (Halleröd & Larsson, 2007, s. 
16). Välfärdsproblem i form av fattigdom och ohälsa är inte en given en 
konsekvens av arbetslösheten. Individer som har en historik av ohälsa kan 
drabbas av ”statistisk diskriminering” genom att dessa utestängs från ar-
betsmarknaden på grund av den osäkerhet arbetsgivare känner inför den 
arbetssökandes produktivitet (IAUF 2012:13). I studiens empiriska avsnitt 
som bygger på intervjuer med unga vuxna vittnar informanterna om hur 
ohälsa föreligger och hur detta påverkar möjligheten till arbetsmarkandse-
tablering.  
 
I Halleröd och Larssons (2007) studie undersöker författarna samvariat-
ionen mellan inkomstfattigdom (den enklare formen av fattigdom) och 17 
olika välfärdsproblem och samvariationen mellan deprivationsfattigdom 
(en komplex formen av fattigdomsmått). Inkomstfattigdom definieras som 
ett givet inkomstmått vilket är en årsinkomst under 60 % av medianinkoms-
ten i landet. Deprivationsfattigdom definieras av Gordon och Spicker 
(1999, s. 36) som  

… a lack of welfare, often understood in terms of material goods and re-
sources but equally applicable to psychological factors  

Deprivationsfattigdom är ett vidare mått på resursbrist. Denna definition är 
mer komplex och fångar individens levnadsstandard, kosthållning, boende 
etc. De undersökta indikatorerna på deprivationsfattigdom innefattar pro-
blem i form av arbetslöshet, brist på politisk delaktighet, brister i bostads-
området men även individuella karaktäristika såsom ohälsa och ensamhet. 
Resultatet av Halleröd och Larssons studie (a.a.) visar att välfärdsproblem 
är betydligt vanligare bland fattiga jämfört med den som inte är fattig. Den 
komplexa definitionen av fattigdom samvarierade är i hög utsträckning med 
välfärdsproblem jämfört med den enklare inkomstfattigdomsdefinitionen. 
Halleröd och Larssons (a.a.) analyser visar även på signifikanta skillnader 
mellan de inkomstfattiga och de fattiga enligt den komplexa deprivations-
definitionen. Resultatet visar att deprivationsfattigdom är ett bättre mått på 
sociala problem än inkomstfattigdom genom att det förra tydligare kopplat 
an till olika typer av välfärdsproblem såsom hälsoproblem av olika slag. 
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Deprivationsdefinitionen är exempelvis tydligare kopplad till arbetslöshet, 
bristen på ekonomiska resurser, ensamhet och huvudvärk, ångest, sömn-
problem. Vidare visar studien att låg inkomst innebär en förhöjd risk för en 
ackumulering av olika problem. Risken för att individen skall drabbas av 
en kombination av sociala problem är avsevärt högre för ungdomar och 
unga vuxna jämför med äldre individer. Risken för fattigdomen ske leda till 
en ackumulering av flera problem är vidare fem gånger större för en individ 
som jobbar med okvalificerade arbeten jämfört med högre tjänstemän. 
Även familjeställning och kön visar på liknade skillnader avseende de rela-
tiva riskerna. Ensamstående föräldrar och kvinnor löper högre risker för att 
ackumulera problem. Med hänsyn till detta resultat har individens klasstill-
hörighet, tillgången till ekonomiska, kulturella och utbildningsmässiga ka-
pital dvs. social status, och individens kön avgörande betydelse för den re-
lativa risken, odds-kvoten, att utsättas för sociala problem. Dessa faktorer, 
klass och kön, har vidare en avgörande betydelse för om problemen acku-
mulerar över tid. Sammantaget visar detta på behovet av en intersektionell 
förståelse för sociala problem (Mattsson, 2010). 
 
Det är möjligt att med utgångspunkt från redovisade studie dra ett antal 
slutsatser: 

1. Fattigdom, arbetslöshet, ensamhet, fysiska och psykiska problem 
samvarierar på ett tydligt sätt med varandra  

2. Multidimensionella fattigdomen leder i hög grad till en ackumule-
ring av problem jämfört med inkomstfattigdom.  

3. Inkomstfattigdom orsakar inte nödvändigtvis en ackumulering av 
problem men effekten förstärks i relation till individens position i 
den sociala hierarkin och i relation till individens kön.  

4. Ett sätt att bekämpa sociala problem och social utestängning 
(social exkludering) är genom att bekämpa fattigdomen detta då 
social exkludering på ett tydligt sätt följer som en konsekvens på 
fattigdom och arbetslöshet (Halleröd & Larsson, 2007). 

 
Dessa slutsatser förtydligar behovet av ytterligare studier med fokus på hur 
fattigdom, arbetslöshet, ohälsa, ensamhet och psykologiska bekymmer re-
laterar till varandra i en ackumuleringsprocess.  
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En ytterligare distinktion som återfinns i tidigare forskning är den mellan 
att vara fattig och att vara ekonomiskt marginaliserad (Angelin, 2009). Eko-
nomisk marginalisering innebär, till skillnad från fattigdom, att individen 
uppbär försörjningsstöd. Ekonomiska marginalisering kan ses som en för-
värring av problemen. Angelins studie (2009, s. 105) av arbetslöshetens och 
försörjningsstödets betydelse och konsekvenser under ungdomsåren visar 
att gruppen tidigt marginaliserade, här definierat som ungdomar som i ti-
diga 20-årsåldern antingen mottagit försörjningsstöd eller varit arbetslösa 
eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd minst 6 månader per år under en 
treårsperiod, löper en 6 till 7 gånger högre risk att vid 30 års ålder bli ar-
betslösa och bidragsmottagare jämfört med dem som enbart var att betrakta 
som relativt fattiga. Gruppen långvarigt marginaliserade, i vilka de som un-
der lång tid varit bidragsberoende ingår, hade fler problem jämfört med öv-
riga. Mer än 90 % av gruppen långvarigt marginaliserade hade mottagit 
försörjningsstöd, hade en lägre utbildningsnivå, begränsade arbetsmark-
nadserfarenheter, fler ekonomiska problem och mer omfattande hälsopro-
blem än övriga. Gruppen utmärker sig på så vis att fler är ensamstående och 
har instabila familjeförhållanden. 
 

Bilder av unge bidragstagaren 
När arbetslösheten är hög leder detta till att behovet av och antalet försörj-
ningsstödstagare ökar. Denna ökning märks som tydligast ibland den yngre 
delen av arbetskraften (Korpi, 1974; Gustavsson, 1984; Halleröd, 1991; Sa-
lonen, 1993; Bauman 2002, 2013). Utifrån tidigare genomförda studier är 
det vidare möjligt att konstatera att ökningar av andelen försörjningsstöds-
tagare även medför att fler blir långvarigt ekonomiskt marginaliserade 
(Social rapport, 2000; Starrin och Kalander Blomqvist, 2001, Angelin, 
2009). Det föreligger även skillnader i fråga om arbete, utbildningsnivå, 
hälsa, psykosocial problematik, boende, försörjningsbörda, missbruk och 
socialt nätverk men också vad gäller förekomsten av ängslan och oro. Grup-
pen unga försörjningsstödstagare har ett sämre utgångsläge jämfört med 
övriga grupper av unga vuxna. Exempelvis ökar ohälsan risken för att indi-
viden skall bli monetärt beroende av försörjningsstöd med 40 %. En längre 
tids sjukdom ökade risken för ekonomisk marginalisering och bidragsbero-
ende med 50 %. Konsekvenserna av långvarig marginalisering påverkar 
även vidare individens livslängd där den som är ekonomisk marginaliserad 
har en kortare förväntad livslängd med upp till tio år jämfört med de som 
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har höga inkomster.  Dödligheten var även högre i gruppen försörjnings-
stödtagare jämfördes med gruppen som inte erhåller försörjningsstöd 
(Social rapport, 2000,). Att vara försörjningsstödstagare kan sammanfatt-
ningsvis sägas innebära en rad negativa effekter som sträcker sig från de 
rent ekonomiska bekymren av att sakna monetära resurser till ohälsa, ökad 
dödlighet och förkortad livslängd.  
 
Att vara ekonomiskt marginaliserad får således en rad negativa effekter för-
utom det rent ekonomiska. Flertalet studier visar hur omgivningen har ne-
gativa föreställningar gentemot den som uppbär försörjningsstöd (Halleröd, 
Marklund, Nordlund & Starrin, 1993; Svallfors, 1996; Starrin & Karlander 
Blomkvist, 2001; Angelin, 2009, Karlsson, Kuusela, Rantakeisu, 2013). 
Med utgångspunkt i vad dessa studier visat finns det en mer eller mindre 
hegemonisk diskurs om försörjningsstödstagaren. Vanliga föreställningar är 
att individen är lat, icke-behövande, en fuskare och en person utan ambition 
att på egen hand vilja förändra sin livssituation. Dessa föreställningar åter-
finns även hos bidragstagarna själva när det gäller synen på och attityderna 
till andra bidragstagare (Rank, 1994; Karlsson, Kuusela, Rantakeisu, 
2013).  
 
För att förklara individuella reaktioner och den känslomässiga problematik 
som följer på att uppbära försörjningsstöd används vanligtvis begreppet 
skam (se Starrin & Karlander Blomqvist, 2001). Teoretiskt kan skam sägas 
vara mindervärdighetens eller underlägsenhetens känsla (Scheff, 1997, 
2000; Lindberg & Johansson, 2008). Skam är den känslan som väcks när 
individen blir avvisad och plötsligt bli medveten om en tillskriven svaghet 
hos det egna jaget, ett mål som inte nåtts eller en förväntan man inte klarat 
av att leva upp till (a.a.;, s. 17). Starrin och Karlander Blomqvist (2001, s. 
18) beskriver skamkänslans kraft på följande sätt: 

 Ingen annan känsla förefaller heller vara så central för utvecklingen av iden-
titet och självbild som just skamkänslan av det skälet att den är så plågsam.  

Skammen som följer av att uppbära försörjningsstöd resulterar i alienation 
och social exkludering. Att dölja det faktum att man är försörjningsstöds-
tagare är en vanlig strategi som tas till för att hantera känslor av skam och 
den förödmjukelse som följer på mötet med omgivningen (Rank, 1994). 
Skamkänslorna uppträder vanligtvis i tre olika sammanhang; 1) i interakt-
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ion med omgivningen, 2) i olika sociala situationer där försörjningsstödsta-
gare diskuteras och 3) i mötet med socialtjänsten, exempelvis i ansöknings-
förfarandet.  
 
I empiriska studier av försörjningsstödstagarna återkommer flertalet re-
spondenter till känslan av parasitering (Starrin & Jönsson i Meuwiess, Su-
nesson & Swärd, 2000; Angelin, 2009). Det föreligger därmed en tydlig 
koppling mellan omgivningens syn på och uppfattning om individen och 
individens syn på och uppfattning om sig själv. Lindberg och Johansson 
(2008, s. 244) skriver  

… skamkänslor är mycket destruktiva för individens självuppfattning och 
hennes sociala relationer, eftersom de medför en oerhört smärtsam känsla 
kring det egna självets tillräcklighet.  

I citatet fångas en grundförutsättning för känslan av skam nämligen att in-
dividen betraktar sig själv genom andra (Kaufmman, 1993; Scheff, 1991). 
Omgivningens attityder gentemot individen påverkar med andra ord det 
mest centrala av vad det innebär att vara människa nämligen individens 
identitet och självkänsla. Betraktas individen som avvikande från vad som 
anses som normen skapar detta skamkänslor hos försörjningsstödstagare.  
 
Omgivningens negativa attityder gentemot individer som uppbär försörj-
ningsstöd och försörjningsstödstagares syn på sig själva påverkas av vad 
som betraktas som norm. I tider av lågkonjunktur eller tider då stora grup-
per utestängs från arbetsmarknaden minskar stigmatiseringen av försörj-
ningsstödstagare och därmed graden av skamkänslorna kopplat till att vara 
bidragstagare. Stämplingen av bidragstagaren och skamkänslorna kopplade 
till att uppbära försörjningsstöd, är även beroende av hur varaktigt bidrags-
beroendet blir. Denna tankegång ligger i linje med det resonemang som förs 
i relation till studiens teoretiska analysmodell där graden, mängden och var-
aktigheten med sociala problem antas ha betydelse för hur ackumulerings-
processen yttrar sig.  
 

Utbildning 
I centrum för Mertons tes (1968) om ackumuleringen av antingen framgång 
eller motgång återkommer social struktur som ett centralt begrepp. Social 
struktur ska förstås som de underliggande mönster och nätverk av sociala 



46  DANIEL LINDBERG Generation sociala problem 
 

relationer vilka villkorar den sociala verkligheten. Denna underliggande di-
mension påverkar det sociala livet, individens interaktion samt personlighet, 
antingen genom att begränsa eller förstärka individens handlingsutrymme. 
För Merton betraktas med andra ord individen som strukturellt situerad i 
detta nätverk av sociala relationer. Individens position i detta nätverk av 
sociala relationer bildar individens sociala statusposition (a.a., 1957, s. 
368). Den sociala status som följer på varje statusposition bildar de bygg-
stenar som utgör samhällets sociala struktur. Med varje social statusposit-
ion följer en uppsättning  

1. förväntningar på vad som är att betrakta som ett korrekt beteende 
kopplat till den sociala statusen. 

2. livschanser, valmöjligheter och tillgängliga resurser. 
3. tankemönster, idéer, trosföreställningar. 

 
Med utgångspunkt från denna syn på sociala statuspositioner kan indivi-
dens utbildningsnivå förstås som central för individens personlighet, inter-
aktionsmönster, beteende, livschanser, valmöjligheter och tillgängliga resur-
ser samt för individens tankemönster, idéer och trosföreställningar. Genom 
utbildning kan individen påverka sin statusposition och positioneringen i 
den sociala hierarkin vilket kan påverka individens etableringsmöjligheter. 
I tidigare forskning beaktas utbildning som ett skydd mot etableringspro-
blem på samma sätt som avsaknad av utbildning ses som en riskfaktor för 
att sociala problem ska ackumulera. Hög utbildning anses öka ungdomens 
möjligheter att framgångsrikt manövrera övergången till vuxenvärlden me-
dan en låg utbildningsnivå ökar risken för att individen får etableringspro-
blem (Social rapport, 2010). Detta förstärks av studier som visar att ungdo-
mar som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade i ungdomsar-
betslöshetsstatistiken samtidigt som gruppen med bristfällig utbildning lö-
per störst risk att bli långvarigt arbetslösa (SOU 2007:18). Bristande utbild-
ning lyfts fram som den största och mest avgörande orsaken till etablerings-
problem för gruppen ungdomar mellan 20–24 år. 
 
Individens utbildningsnivå kan sägas ha central betydelse för ackumule-
ringen av sociala problem (Merton, 1968; Pallas, 2003). Individer med låg 
utbildning tenderar inte bara att uppvisa några av dessa välfärdsproblem 
utan individerna tenderar även att i större utsträckning drabbas av en ack-
umulering av problem (a.a.). 
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Funktionsnedsättning som socialt problem 
Att ha en funktionsnedsättning innebär att individens psykiska och/eller fy-
siska förmågor på något sätt är begränsad. I likhet med utbildning skapar 
funktionsnedsättningen en uppsättning sociala statuspositioner som på 
olika sätt ger en uppsättning livschanser, valmöjligheter, tillgängliga resur-
ser, tankemönster, idéer och trosföreställningar vilka påverkar individen i 
handlingsutrymme. Tidigare forskning visar också tydligt hur funktionsned-
sättningen begränsar individens etableringsmöjligheter och handlingsut-
rymme på arbetsmarknaden. Även de ekonomiska möjligheterna minskar 
och risken för sociala problem ökar.  Samhällets normer och attityder mot 
individer med funktionshinder samt kunskapsbrister bidrar till stigmatise-
ring och diskrimering (Gerner, 2005; Lindqvist, 2004; Bhaskar & Daner-
mark, 2006 Andersson & Johansson, 2007; Johansson, Sparre, Isaksson, 
Hansson och Stridh, 2011; Hillborg, 2010).  
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Sammanfattning av vad tidigare forskning visat avseende  
indikatorer på sociala problem, orsak och konsekvens 
Av kapitel tre är det nu möjligt att summera orsaker och konsekvenser av 
respektive problem på följande sätt:  
 

Indikator på socialt 
problem 

Orsak Konsekvenser 

Arbetslöshet Lågkonjunktur  
Arbetsmarknadens 
struktur 
Låg utbildning 
Ohälsa 
Frånvaron av ekono-
miskt kapital 
Låg grad av socialt ka-
pital 
Social statusposition 

Förlust av manifesta funkt-
ioner (ekonomi)  
Förlust av latenta funktioner 
(socialisation) 
Fattigdom  
Försörjningsproblem och bi-
dragsberoende 
Ohälsa 
Välfärdsproblem 

Fattigdom Arbetslöshet 
Låg utbildning 
Ohälsa 
Låg grad av socialt ka-
pital 
Social statusposition 

Ohälsa 
Utestängning från delaktighet 
och social samvaro 
Välfärdsproblem 
Skam 
Skuld 

Försörjningsstöd Låg utbildning 
Fattigdom 
Ohälsa 
Frånvaron av ekono-
miskt kapital 
Låg grad av socialt ka-
pital 
Social statusposition 

Ohälsa 
Välfärdsproblem  
Skam  
Skuld  
Stigmatisering 
 

Låg utbildning Fattigdom 
Låg grad av socialt ka-
pital 
Frånvaro av ekonomiskt 
kapital 
Social statusposition 

Arbetslöshet 
Fattigdom 
Försörjningsproblem och bi-
dragsberoende 
Ohälsa 

Funktionsnedsättning Fysisk  
Psykisk 

Arbetslöshet 
Fattigdom 
Försörjningsproblem och bi-
dragsberoende 
Stigmatisering 

 
Sammanställningen ovan visar tydligt på samvariationen mellan problem, 
orsaker och konsekvenser. Denna samvariation kan exemplifieras i relation 
till problemet fattigdom. Detta problem kan vara ett resultat av låg utbild-
ning samtidigt som den kan leda till följdproblem i form av ohälsa. Ohälsan 
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kan i sin tur vara en orsak som leder till konsekvensen fattigdom.  Samman-
taget ger denna genomgång av tidigare forskning och teorier kring sociala 
problem en komplex problembild där orsaker och konsekvenser kan ligga 
på personlig och individuell nivå, interpersonell och interaktionsnivå samt 
på samhällelig nivå.  
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KAPITEL 4 

4. ACKUMULERINGEN AV SOCIALA PROBLEM 
Ackumuleringen av sociala problem, det Merton (1968) beskriver i termer 
av en Matteuseffekt, innebär en process där ett problem leder till ytterligare 
problem. Ackumuleringsprocessen bygger med andra ord på antagandet att 
en brist på resurser inom ett område leder till bristande resurser inom andra 
områden. Denna effekt kan illustreras i relation till problemet ungdomsar-
betslösheten. Arbetslösheten leder till begränsningar i det sociala nätverket 
genom att individen inte har arbetskamrater. Ett ytterligare problem som 
vanligtvis Följer på frånvaron av ett arbete är bristen på ekonomiska resur-
ser. Detta bidrar i sin tur till ytterligare begränsningar av det sociala nätver-
ket då individen inte kan delta i sociala sammanhang på grund av bristen 
på ekonomiskt kapital. Vad som är tydligt är att ett problem påverkar och 
leder till problem inom andra livsområden. Problem läggs till varandra och 
inskränker individens livsrum. I tidigare kapitel har de sociala problemen 
diskuterats och definierats. Med utgångspunkt i ovan anförda kan nu ytter-
ligare ett kriterium på vad ett socialt problem är formuleras; Sociala pro-
blem har den inneboende egenskapen att de leder till en ackumulering över 
tid (Merton, 1968 & 1973; Dannefer, 1987, 2003; O´Rand, 2002). Enligt 
Merton kan tesen om ackumulerade problem tillämpas på en rad olika om-
råden. 

… the principle of cumulative advantage … operates in many systems of so-
cial stratification to produce the same results: the rich get richer at a rate that 
makes the poor become relatively poorer (Merton, 1973, s.457).  

Det föreligger ett vetenskapligt intresse för om och i så fall hur ackumule-
ringsprocessen ter sig och hur anhopningen av sociala problem yttrar sig 
(Merton, 1968 & 1973; Sen, 1983; Eriksson & Tåhlin, 1984; Erikson & 
Thålin, 1987; Bradshaw & Finch, 2003; Halleröd & Larsson, 2007; Hal-
leröd och Bask, 2008). I den föreliggande studien aktualiseras frågor om 
när och på vilka grunder närvaron av problem leder till en ackumulering. 
Denna fråga aktualiseras inte minst i relation till exempelvis studier som 
fokuserar på när den till synes ”obönhörliga” process kan brytas och vän-
das till framgång (se exempelvis Månsson & Hedins, 1999). 
 
Antagandet om att det föreligger samvariation mellan olika sociala problem 
säger dock inget om riktningen på relationen. Det är således problematiskt 
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att definitivt slå fast hur relationen mellan olika sociala problem såsom fat-
tigdom, arbetslöshet och ohälsa ter sig. Det är däremot möjligt att utifrån 
tidigare studier dra slutsatsen att individer som drabbas av ekonomiska pro-
blem är mer mottagliga för ytterligare problem (Eriksson & Tåhlin, 1987; 
Gallie, Paugam & Jacobs, 2003; Grassman, Antonsson, Stål och Svedberg, 
2003; Bask, 2005; Halleröd & Larsson, 2007; Halleröd & Bask, 2008).  
 
Av tidigare genomförda empiriska undersökningar kring samvariationen av 
problem (jfr Eriksson & Thulin, 1984; Fritzell & Lundberg, 2000; Social 
rapport, 2001 & 2006; Korpi, Nelsson & Stenberg, 2004, Halleröd & Lar-
sson, 2007) kan slutsatsen dras att problem samvarierar. Dessa benämns i 
litteraturen som välfärdsproblem. Dessa kan inte utan vidare likställas med 
sociala problem då välfärdsproblem indikerar ett beroende av en specifik 
samhällsordning, i detta fall välfärdsstaten, medan sociala problem inte 
nödvändigtvis är beroende av samhällsordningen även om dessa tenderar 
att sammanfalla (se Olofsson, 2011 för en diskussion kring sambandet mel-
lan välfärd och socialpolitik). Här föreligger dock en kunskapslucka då det 
inte föreligger någon representativ nationell longitudinell studie om ungdo-
mars och unga vuxnas ackumuleringsprocess. Den föreliggande studien kan 
i relation till detta fylla en kunskapslucka kring ungdomars ackumulerings-
process och vilka problem som enskilt eller i kombination leder till en ack-
umulering över tid. 
 

Tidigare studier med fokus på samvariationen av problem 
I Sverige har intresset för kombinationen av sociala problem (s.k. multipel 
deprivation) varit föremål för vetenskapliga studier sedan 1960-talet (Ko-
pri, Nelson, Stenberg, 2004; Fritzell & Lundberg, 2000; Tham, 1994; Er-
iksson & Tåhlin, 1994; Social rapport, 2001; SOU 2001:79; Halleröd & 
Larsson, 2008). Mot bakgrund av tidigare forskning är det möjligt att spåra 
förändringar i sammansättningen av sociala problem i befolkningen. I slutet 
av 60-talet var 20 % av Sveriges invånare drabbade av en kombination av 
(multipla) sociala problem. Denna siffra sjönk dock till totalt 10 % i början 
av 80-talet. I inledningen av 90-talet hade andelen drabbade av en kombi-
nation av sociala problem minskat ytterligare till ca 5 %. En tänkbar för-
klaring till denna utveckling kan vara välfärdsstatens effektivitet när det 
gäller utjämningen av sociala orättvisor. Därefter har andelen i befolk-
ningen med en kombination av problem ökat.  
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De sociala problemen samvarierar på lite olika sätt där tre problemkombi-
nationer är återkommande i forskningen (Kopri, Nelson, Stenberg, 2004; 
Fritzell & Lundberg, 2000; Tham, 1994; Eriksson et.al., 1994; Social rap-
port, 2001; SOU 2001:79). Fram till 1990-talet betraktades en svag ekono-
misk ställning som det enskilt mest betydelsefulla sociala problemet för en 
ackumulering (Eriksson et al., 1994). I början av 1990-talet tycks det dock 
ha skett en förskjutning av den mest betydelsefulla faktorn för en ackumu-
lering ersatts av en ny. Initialt var det individens ekonomiska livssituation 
som utgjorde den mest betydelsefulla faktorn. Denna har ersatts av en svag 
förankring på arbetsmarknaden (Fritzell & Lundberg, 2000). I kölvattnet 
av 1990-talets ekonomiska kris drabbades även ”nya” grupper i befolk-
ningen av en kombination av sociala problem.  Kombinationen av sociala 
problem hos gruppen ungdomar, som är av särskilt intresse för denna stu-
die, visar en motsatt trend där de sociala problemen mer än fördubblades 
från 1960-talet till 1990-talet. Mycket tyder på att denna försämring ytter-
ligare eskalerat under 2000-talet. Ekonomiska problem samvarierar med 
bristande sociala relationer, ohälsa och bristande rekreation samtidigt som 
ekonomiska problem samvarierar med bristande politiska resurser och bris-
tande rekreation. 
 
Förutom att sociala problem har en tendens att samvariera med varandra 
föreligger det skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Kvinnor drab-
bas i högre utsträckning av en kombination av sociala problem jämfört med 
män. Även ungdomar lyfts fram som en grupp vilken i högre utsträckning 
är drabbad av en kombination av sociala problem jämfört med övriga delar 
av populationen (Social rapport, 2006; Korpi, Nelson och Stenberg, 2007). 
Några tydliga klasskillnader återfinns inte mellan de som drabbas.  
 
Resultatet av Korpi, Nelson och Stenbergs (2004) undersökning om väl-
färdsproblem på aggregerad nivå visas endast små förändringar från 1960-
talet fram till år 2000. Andelen drabbade av en kombination sociala pro-
blem i populationen är enligt författarna överraskande konstant över tid. 
Detta oberoende av om inkomstskillnaderna och arbetslösheten generellt 
sett ökat under den undersökta perioden. Den aggregerade förändringen 
framgår av tabell 4:1 nedan.  
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Tabell 4:1 Förändring på ett urval av välfärdsproblem mellan åren 1974 till 2000 
Välfärdsproblem 1974 1981 1991 2000 Förändring 

Arbetslöshet 1.4 2.1 2.6 5.2 Ökning 
Brist på ekonomiska resurser 15.1 12.5 11.4 11.9 Minskning 
Ohälsa 2.1 2.8 3.0 3.4 Ökning 
Bristfälliga politiska resurser 14.4 10.0 6.5 6.8 Minskning 
Bristfälligt socialt nätverk 7.3 6.5 4.0 4.6 Minskning 
Osäker/otrygg boendesituation 15.4 14.7 12.5 8.0 Minskning 
Bristande personlig trygghet 3.5 4.4 6.1 6.4 Ökning 

Källa: Institutet för social forskning/LNU ref. i Korpi m.fl. 2004 
 
Av tabell 4:1 framgår att merparten problem i befolkningen minskat mellan 
åren 1974 och 2000 samtidigt som arbetslösheten, ohälsan samt bristande 
personlig trygghet ökat under samma period. Med utgångspunkt i detta re-
sultat menar Korpi m.fl. (a.a.) att kombinationer av sociala problem sällan 
är ett varaktigt fenomen och bara för att sociala problem förekommer i 
kombination med varandra behöver det inte innebära att det utgör ett led i 
en ackumuleringsprocess. En invändning mot slutsatsen att andelen drab-
bade av en kombination av sociala problem är tämligen konstant över tid 
är att förekomsten av ackumulering förbises då resultatet bygger på aggre-
gerade data. Vissa aspekter, till exempel att yngre individers ackumulerings-
process kan te sig på ett annat sätt än äldre individers, tenderar att döljas 
på en övergripande analysnivå. Ytterligare en invändning mot denna slut-
sats är att tidsintervallen på 10 år mellan respektive enkät- och panelunder-
sökning är allt för lång och att ackumuleringen av sociala problem skulle 
kunna ske under en begränsad tid inom detta intervall.  Det innebär att en 
individ som har problem vid ett mättillfälle kan tänkas leva med ett flertal 
problem mellan mätperioderna. Korpi m.fl. (2004) efterlyser studier som 
undersöker om olika ackumuleringsprofiler går att identifiera där indivi-
derna skiljer sig från varandra beroende på typ av problem och om proble-
met är varaktigt.  
 
Av tabellen ovan framgår även att merpaten av de undersökta problemen 
minskat i det svenska samhället mellan åren 1974 och 2000. Problem i form 
av brist på ekonomiska resurser, brist på politiska resurser, bristfälligt soci-
alt nätverk samt osäkerheten och otryggheten kopplad till boendesituat-
ionen har minskat. Detta skulle kunna ses som ett resultat av lyckade in-
grepp från välfärdsstatens sida då de strukturella problemen och problem 
av samhällelig karaktär minskat via framgångsrika socialpolitiska åtgärder.  
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De problem som ökat under perioden är sådana problem som tidigare be-
traktades som strukturella problem men som via olika samhälleliga proces-
ser transformerats till individuella problem. En fråga av särskilt intresse i 
föreliggande studie och som relaterar till detta är vad händer med synen på 
ackumuleringen av sociala problem då fokus flyttas från den aggregerade 
analysnivån till en individ- och personorienterad analysnivå. 
 
Ett av flera argument för att det är av intresse att studera ackumuleringen 
av sociala problem med ungdomar i fokus är att gruppen som helhet under 
de senaste tre decennierna fått en allt svagare ställning samt begränsad makt 
och inflytande i det svenska samhället (SOU 2001:54; Ungdomsstyrelsen, 
2005; Ungdomsstyrelsen, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2007; Ungdomsstyrel-
sen, 2007:4). I antologin från Kommittén Välfärdsbokslut från 2001 kon-
stateras det att; 

… andelen ungdomar i förvärvsarbete har minskat kraftigt, dels på grund av 
att fler ungdomar gått igenom längre utbildningar, dels på grund av högre 
arbetslöshet i ungdomsgruppen. Som ett resultat av detta har ungdomsgrup-
pens inkomster fallit, såväl i absoluta tal som i relation till andra åldersgrup-
per. På områden som är nära relaterade till den enskildes ekonomiska situ-
ation, som t.ex. boendet, har ungdomars välfärd försämrats under 1990-ta-
let. När det gäller ungdomars hälsa förefaller ungdomars fysiska välbefin-
nande inte ha genomgått några stora förändringar under decenniet, medan 
tillgängliga data om ungdomars psykiska välbefinnande tyder på påtagliga 
försämringar (SOU 2001:54, s. 152f). 

 
I slutet av 2000-talet har ungdomars välfärd försämrats än mer. Gruppen 
ungdomar utan arbete och inte i utbildning ökar något från 1990-talet mät-
ningar till 2010. Socialstyrelsen sammanfattar i Social Rapport ungdomars 
situation på följande sätt:  

Många unga vuxna (20–24 år) står utanför arbetsmarknaden och har där-
med förhöjd risk för fattigdom. Fattigdomen bland studerande är utbredd 
men övergående då de allra flesta av dem etablerar sig på arbetsmarknaden 
efter sina studier. Särskilt utsatt är däremot gruppen som varken arbetar eller 
studerar under övergångsfasen från ungdom till vuxenliv. Dessa har även på 
lång sikt visat sig ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. År 2006 hade 
drygt 11 procent av alla unga vuxna varken arbete eller studieplats, vilket 
innebär en ökning med en (1) procentenhet sedan år 2000 (Social Rapport, 
2010).  
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Uppsummering i relation till ackumuleringen av sociala problem 
I tidigare genomförda studier av ackumuleringen av sociala problem visar 
resultatet på att vissa problem minskar medan andra problem ökar. På en 
aggregerad analysnivå föreligger således relativt goda kunskaper om sam-
variationen av problem. Vidare visar genomgången ovan att ungdomar ut-
gör en av de grupper som befäst en svag ställning i samhället där det före-
ligger bristande etableringsmöjligheter och välfärdsproblem.  
 
Att med utgångspunkt från de redovisade förändringar avseende ungdo-
mars ställning i det svenska samhället generellt påstå att unga människor är 
samtidens stora förlorare är emellertid problematiskt då det riskerar att ho-
mogenisera gruppen och likställa problem som i grunden är olika. Det får 
till följd att variationen och olika upplevelser kopplade till olika grad av 
problem går förlorade (jfr Johnston et al. 2000). Genomgången av tidigare 
genomförda studier visar även på att det saknas studier av sociala problem 
och hur dessa förändras över tid då den analytiska nivån är knuten till in-
dividen eller den personorienterade nivån. Vad en sådan analys kan bidra 
med är att visa om det föreligger förändringar och skillnader inom exem-
pelvis gruppen relativt fattiga då dessa följs över tid. Detta kan bidra med 
att tydliggöra inomgruppsliga olikheter och möjliggöra en diskussion om 
såväl villkor för etablering som predispositioner.  
 
Vidare är det möjligt att i relation till de redovisade studierna ovan ringa in 
tre frågor som är av central betydelse för studier i ackumuleringen av sociala 
problem; 

1. Vilka problem eller problemindikatorer har starkast inverkan/be-
tydelse på ackumuleringsprocessen?  

2. På vilket sätt skall indikatorerna definieras? 
3. Hur skall variablerna mätas?  

 
Frågorna ett får sitt svar i studiens empiriska kapitel medan fråga två och 
tre preciseras i nästkommande kapitel. 
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KAPITEL 5  

5. FORSKNINGSPROCESSEN, DESIGN OCH METOD 
The whole of science is nothing more than the refinement of everyday think-
ing (Albert, Einstein) 

I citatet ovan förklaras vetenskapen som en förädling av det vardagliga tän-
kandet. Denna förädling kan dock vara mer eller mindre abstrakt. Målsätt-
ningen med detta kapitel är att beskriva forskningsprocessen på ett sådant 
sätt att det skapar en förståelse för tillvägagångssättet och samtidigt möjlig-
göra en bedömning av studiens begränsningar och förtjänster. 
 
I detta kapitel avhandlas studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, da-
tainsamlingsmetoder och forskningsetiska principer som beaktats under 
studiens genomförande. I denna del beskrivs de olika datainsamlingsme-
toderna som tillämpats i studien samt de för- och nackdelar som följer av 
att tillämpa en multistrategisk ansats. I metodkapitlets första del beskrivs 
den extensiva metoden. I den andra delen av metodavsnittet beskrivs den 
intensiva datainsamlingsmetoden. Därefter diskuteras spörsmål kring vad 
som beskrivits av bland andra Kvale (1997) som vetenskapens heliga tree-
nighet, det vill säga studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 

Val av metodologisk ansats 
I avhandlingens inledande kapitel har Matteuseffekten och ackumulerings-
processen problematiserats. Denna problematisering berör både den teore-
tiska och den begreppsliga nivån samtidigt som detta påverkar empiriin-
samlingen. Problematiseringen kan summeras i tre huvudpunkter: 

1. Det förekommer en rad olika begrepp som i vissa fall betraktas 
och används som synonymer och i andra fall används för att besk-
riva olika tillstånd i en process. Däremot saknas det en välutveck-
lad teoretisk modell som beskriver hur dessa begrepp är relaterade 
till varandra i syfte att fånga ackumuleringsprocessen. 

2. Analysmetoderna som tillämpats i tidigare genomförda undersök-
ningar har till viss del varit trubbiga i beskrivningen av ackumule-
ringsprocessen, bland annat till följd av att de tidsmässiga interval-
len mellan mättillfällena har varit för lång vilket har resulterat i att 
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eventuella försämringar eller förbättringar som kan förekomma 
inte uppmärksammats. 

3. Slutsatserna bygger på aggregerade data vilket har inneburit att de 
inte fångat heterogena mönster och olikheter mellan individer och 
grupper. 

 
Ett sätt att hantera de ovan nämnda punkterna är att tillämpa andra teore-
tiska verktyg och begrepp. Ett annat sätt är att tillämpa andra datain-
samlingsmetoder med delvis annorlunda metoder för analys som fokuserar på 
individuella utvecklingsvägar och som tar hänsyn till kontextuella villkor. 
 
En tentativ, teoretisk och begreppslig modell om hur ackumuleringsproces-
sen kan utvecklas har beskrivits och problematiserats i tidigare kapitel som 
ett led i formuleringen av studiens tolkningsram. Denna problematisering 
svarar upp mot invändningarna i den första av de tre punkterna ovan. I 
detta kapitel bemöts invändningarna formulerade i punkt två och tre. För 
detta ändamål studeras inledningsvis ungdomars sociala problem under en 
mer avgränsad tidsintervall: 2004, 2005 och 2006. Vidare tillämpas en ana-
lysmetod som gör det möjligt att på basis av individuella utvecklingsvägar 
över de angivna åren skapa unika utvecklingskonfigurationer genom att till-
lämpa Configural Frequency Analysis, förkortat CFA (von Eye & Nider-
meier 1999; Bergman, Magnusson & El-Khouri, 2003). Metoden kan besk-
rivas som en icke-parametrisk multivariat analysmetod som på basis av 
korstabeller typologiserar kategoridata (a.a.). Tas utgångspunkt från denna 
statistiska analysmetod är det möjligt att identifiera grupper som på basis 
av individens unika sociala problemsammansättning uppvisar mönsterlik-
het. Beroende av hur kombinationen av sociala problem yttrar sig är det 
möjligt att skapa så kallade typer. En typ uppstår om det finns fler ungdo-
mar som har en social problemsammansättning än vad man kan förvänta 
sig enligt en slumpmodell. 
 
För att ytterligare bemöta invändningen i punkt tre, homogeniseringen, ut-
vecklas den kontextuella förståelsen via insamlingen av empiri från inter-
vjuer med ungdomar som har en likartad ansamling av sociala problem. 
Detta sätt att kombinera olika typer av datainsamlingsmetoder och analys-
metoder, i vad som kan beskrivas som en mix-method-ansats, lyfts fram 
som ett sätt att bidra till genereringen av ny kunskap (Danemark m.fl., 
2003). 
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Kombinationen av olika datainsamlingsmetoder 
Att förena olika ansatser och datainsamlingsmetoder vilka i grunden besva-
rar frågor om hur verkligheten är beskaffad, hur vi på bästa sätt nått kun-
skap om denna verklighet, och där de metodmässiga anspråken på genera-
liserbarhet, validitet och reliabilitet skiljer sig åt är ingen ny företeelse 
(Kvale, 1997; Bryman, 2011). Traditionellt användes exempelvis kvalitativa 
datainsamlingsmetoder för att pröva antaganden som sedan utmynnade i 
ett kvantitativt mätinstrument. 

Only with this use of qualitative materials, basic to (although only supple-
mentary to) statistical procedures and analyses, could questionnaires tap “re-
ality” (Strauss & Corbin, 1998, s. 28). 

Strauss och Corbin (a.a.) går till och med så långt att de hävdar att en 
”sann” verklighet bara kan fångas om kvantitativa enkätstudier, statistiska 
metoder och analyser kompletteras med kvalitativa data. Det finns en rad 
argument för att en kombination av olika metoder är en möjlig väg för att 
fånga komplexiteten i hur sociala problem förändras och utvecklas över tid. 
Kvale (1997) beskriver det som en möjlig väg för att fånga såväl de generella 
som de partikulära och specifika egenskaperna i ett problem. En kombinat-
ion av olika metoder kan bidra till att forskningen kommer närmare det 
studerade fenomenets ”sanna kärna” genom bland annat ökad förståelse 
för kontextuella faktorers betydelse för en eventuell ackumuleringsprocess. 
Ett beskrivande exempel på den utmaning som föreligger återfinns i Short 
(2006). 

No single method is able to capture the complexity of the new urban forms. 
Complex phenomena require the use of varied and different approaches… 
Qualitative and quantitative methods, data analysis and participant observa-
tion, and the employment of multiple techniques in a variety of perspectives 
seem the only way of capture the flux and flow of the new cities. The urban 
conditions need to be seen from the social science equivalent of the telescope 
and the microscope (Short, 2006, s. 226). 

Citatet fångar på ett tydligt sätt den metodmässiga komplexiteten och de 
svårigheter som forskaren har att bemästra i tillämpningen av metoder som 
likt ett teleskop fångar en övergripande bild av det studerade fenomenet 
samtidigt som andra metoder likt ett mikroskop fångar nyanser och speci-
fika företeelser. Ungdomars sociala problem är synnerligen komplexa och 
mångdimensionella vilket i likhet med en stor del av den samhällsvetenskap-
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liga forskningen generellt och forskningen i socialt arbete specifikt förutsät-
ter tillämpningen av en bred arsenal av ansatser (jfr Larsson, Lilja & Mann-
heimer, 2005; Patel & Davidsson, 2003).  

 

Val av metod och undersökningens design 
Det är i relation till det ovan nämnda som två anspråk, vilka varit vägle-
dande vid val av studiens metoder, formulerats. Datainsamlingsmetoderna 
skall generera empiri som: 

1. Skall gå att generalisera. Innebörden i dessa generaliseringsan-
språk har olika betydelse. Det skall a) vara möjligt att fånga nå-
gon form av generell statistisk beskrivning av ungdomars ackumu-
leringsprocess men även b) möjligt att dra slutsatser som bidrar 
till ökad teoretisk precisering kring hur denna process ter sig. 

2. Bidra till en bättre förklaring av vad som får olika saker att hända 
och på så vis öka vår förståelse för sociala problem såväl som ack-
umuleringsprocessen utifrån ungdomars perspektiv (jfr. Danemark 
et al., 1997, s. 123f).  

 
Kombinationen av olika datainsamlingsmetoder kan vidare sägas bidra till 
en ökad förståelse för den ”eviga” frågan gällande förhållandet mellan 
struktur och aktör4. Struktur kan sägas hänvisa till den övergripande nivån, 
eller mer precist, de sociala, kulturella och ekonomiska strukturerna som 
betingar våra levnadsvillkor och utövar vissa tvång på oss individer (Durk-
heim, 1982, s. 50 f; Giddens, 2003). Även om strukturen kan hindra indi-
viden från att handla kan den inte bestämma individens handlingar. Indivi-
den har då potentiellt en möjlighet att via handlingar förändra strukturen. 
Det finns goda argument för att betrakta denna dikotomi dialektiskt där 
aktör och struktur ses som två sammanlänkade storheter (jfr Bourdieu, 
1999; Danemark mfl., 2003). Strukturer är inte något som endast ligger 
utanför individen utan reproduceras och omvandlas i handling.  Denna di-
alektik beskriver Roy Bhaskar i relation till den vetenskapsteoretiska inrikt-
ningen kritisk realism på följande sätt: 

                                                      
4 Dessa begrepp har lite olika innebörd och benämns av exempelvis Durkheim 
(1982) och Giddens (1994) i termer av struktur kontra handling. 



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  61 
  

… strukturen ger förutsättningar för mänskligt handlade på samma gång 
som strukturen ständigt förändras i och med aktörers handlingar (Bhaskar, 
1998, s).  

Att endast hävda att studien bygger på en aktör-struktur-ansats utan när-
mare precisering på vilket sätt riskerar dock att bli till ett innehållslöst på-
stående som samtidigt omfattar allt och inget. Metodansatsen där det sker 
en kombination av olika datainsamlingsmetoder kan tydliggöra både de 
strukturella villkoren under vilka individerna ackumulerar sociala problem 
och de kontextuella villkoren för aktörerna. De sociala strukturerna finns 
på olika abstraktionsnivåer i form av sociala relationer, normer och regler 
vilka på olika sätt påverkar aktörernas handlande. Dessa sociala strukturer 
är som regel trögrörliga till sin natur och svårföränderliga men det betyder 
inte att aktörernas handlande undantagslöst bestäms av strukturerna. Soci-
ala strukturer reproduceras och modifieras via aktörernas handlingar sam-
tidigt som dessa strukturer möjliggör och begränsar aktörernas handlings-
utrymme. Strukturera kan blottläggas med teorins hjälp genom studier av 
konkreta handlingar och företeelser. Förhoppningen är att kombinationen 
av teorier och olika metoder skall bidra till att fånga denna växelverkan. 
 
I tabell 5.1 Konkretisering av studiens utformning. I tabellen framgår en schematisk 
beskrivning av studiens utformning med fokus på empiriskt underlag, design och me-
tod. 

Delstudie 1 Design Metod/analysmetod 

Empiriskt pröva och utveckla 
den tentativa modellen om 
ackumuleringen av sociala 
problem. 
”Matteuseffekten”. 

Extensiv kvanti-
tativ 
Longitudinell 
representativ 
undersökning. 

Sekundäranalys av data från 
SCB:s longitudinella databas 
LINDA. Totalt 64236 ungdomar 
i åldrarna 19 till 25 år under 
åren 2004, 2005 och 2006. 
Fem sociala problem. CFA. 

Delstudie 2 
Beskriv processen inifrån ba-
serat på individuella erfaren-
heter av ackumuleringspro-
cessen 

Design 
Intensiv kvalita-
tiv 
Intervjuer vid 
ett tillfälle 

Metod/analysmetod 
Intervjuer med sju ungdomar i 
20 till 25 års ålder under våren 
2010. Hermeneutisk inspirerad 
analysmetod. Växelvis tolkning 
av del och helhet. Meningskon-
centrering av utsagor.   

 
Styrkan i den extensiva ansatsen är att den gör det möjligt att fånga gene-
rella mönster och strukturernas empiriska konsekvenser och uttryck som 
påverkar ungdomars ackumuleringsprocess. Ett exempel på ett antagande 
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som prövas i denna del är om och i så fall under vilka omständigheter det 
föreligger en Matteuseffekt (jfr. Merton, 1958).  
 
Den intensiva ansatsen gör det möjligt att via intervjuer fånga andra di-
mensioner av fenomenet i form av individuella upplevelser av rådande livs-
villkor. Detta intensiva angreppssätt anses vara känsliga nog för att fånga 
nyanserna i människors livsvillkor och hur mekanismer kommer till uttryck 
i människors upplevelser och utsagor (jfr Hartman, 1998; Strauss och Cor-
bin, 1998, s. 28). Nedan följer en fördjupad beskrivning av tillvägagångs-
sättet i den extensiva ansatsen.  
 

Tillvägagångssätt vid den extensiva ansatsen 
För att närmare studera om och i så fall hur sociala problem föreligger och 
ackumuleras ställs forskaren inför valet att bestämma vad som är att anse 
som relevanta livsområden att undersöka och vad som skall räknas som 
problemindikatorer på sociala problem. I avhandlingens tidigare kapitel lyf-
tes specifikt frågan om vilka omständigheter och förutsättningar ett pro-
blem är att betrakta som socialt. I detta kapitel nämndes även de fem, för 
denna studie, relevanta problem och på vilka grunder dessa är att betrakta 
som sociala. I tidigare kapitel har de livsområden som är centrala för indi-
videns välstånd och möjligheter till god hälsa pekats ut (jfr. Johansson, 
1979; Townsend, 1979; Kopri, Nelson, Stenberg, 2004, s. 93; Institutet för 
social forskning/LNU). I Korpi m.fl. (2004) benämns dessa i termer av väl-
färdsproblem (Social rapport, 2010; Korpi m.fl., 2004; SOU 2001:79). Det 
råder vidare någon form av generell enighet i studier om att nio livsområden 
indikerar bristande välfärd och social problematik. Dessa nio problem listas 
i tabell 5.2 nedan. 
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Tabell 5.2 Beskrivning av vanligtvis identifierade problem i den tidigare forskningen 
Problem 

Arbetslöshet 

Brist på ekonomiska resurser 

Ohälsa 

Bristfälliga politiska resurser 

Bristfälligt socialt nätverk 

Osäker/otrygg boendesituation 

Bristande personlig trygghet 

Låg utbildning 

Brist på recreation 

 
En intressant iakttagelse i relation till dessa problem är vilken relation som 
finns mellan dem, det vill säga hur sambandet mellan exempelvis låg utbild-
ning, arbetslöshet, brist på ekonomiska resurser och brist på politiskt infly-
tande ter sig. 
 

Mätbara indikatorer på sociala problem 
Frågan att besvara närmast är hur dessa livsområden kan omvandlas och 
operationaliseras till mätbara indikatorer på sociala problem. Operational-
isering avses i detta sammanhang den process varigenom det sociala proble-
met omvandlas till en statistiskt mätbar variabel. För att empiriskt pröva 
förekomsten av en Matteuseffekt och ackumuleringen av sociala problem 
har de nio ovan nämnda livsområdena fungerat som utgångspunkt. Inled-
ningsvis uteslöts fem av dessa livsområden mot bakgrund av att de antingen 
ansetts vara allt för svårtolkade eller att det har saknats uppgifter kring de 
aktuella livsområdena i det statistiska underlaget. Det förstnämnda proble-
met som uteslutits för att det varit svårtolkat är livsområdet rekreationsak-
tiviteter. Rekreationsaktiviteter har exkluderats i den extensiva studien på 
grund av den svårighet som är behäftad med att bestämma när en brist på 
rekreation är att beakta som ett socialt problem (jfr. Korpi m.fl., 2004). Det 
sistnämnda är fallet när det gäller politiskt deltagande/politisk delaktighet, 
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osäker/otrygg boendesituation, bristfälligt socialt nätverk och brist på per-
sonlig trygghet. I det empiriska underlaget saknas uppgifter om dessa pro-
blem. På så vis återstår fem av de nio livsområden som går att återfinna i 
det statistiska underlaget. De är:  

1. Arbetslöshet mätt i termer av bristande etablering på arbetsmark-
naden 

2. Brist på ekonomiska resurser operationaliserat som relativ fattig-
dom 

3. Bristande personlig trygghet i form av bidragsberoende vilket även 
kan betraktas som ett absolut fattigdomsmått 

4. Ohälsa fångas i statistiken via arbetsförmedlingens registrering av 
individens arbetsförmåga och registreras som arbetshandikapp 

5. Låg utbildning mätt i termer av avsaknad av grundläggande behö-
righet till högre studier 

 
I den tidigare forskningen utesluts som regel utbildning med hänvisning till 
att det är problematiskt att avgöra vad som är att anse som otillfredsstäl-
lande utbildningsnivå (jfr Korpi m.fl., 2004, s. 93). Korpi m.fl. (a.a..) fram-
håller att grundskolenivå kanske bör ses som lägsta önskvärda nivå även 
om författarna väljer att inte beakta denna aspekt. Flertalet studier visar att 
låg utbildning kan vara en faktor som varierar med en mängd andra sociala 
problem såsom brist på politiska resurser, arbetslöshet och låg inkomst 
(Social rapport, 2010). I föreliggande studie beaktas dock individens utbild-
ningsnivå som betydelsefull för ackumuleringen av sociala problem. Där-
med inte sagt att övriga livsområden saknar betydelse i ackumuleringspro-
cessen. Tvärtom visar en rad studier hur till exempel politiskt deltagande 
och boendeförhållande har betydelse för känslan av delaktighet och för upp-
levelsen av autonomi, det vill säga för individens känsla av möjligheter att 
utöva inflytande (jfr bl.a. Vranken, 2003; Johansson, 2002; Edgren-Schori, 
2000). Då det saknas uppgifter om dessa livsområden i det statistiska un-
derlaget beaktas dessa i studiens kvalitativa intervjuundersökning. 
 
De problem som fångas i det statistiska underlaget är, trots att mycket talar 
för detta, inte nödvändigtvis sociala problem utan kan snarare ses som in-
dikatorer på att det föreligger problem. Detta kan exemplifieras i relation 
till fattigdom. Flertalet studerande hamnar i kategorin fattig utan att detta 
medför ett socialt problem. För andra kan fattigdomen vara ett problem då 



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  65 
  

detta begränsar individens handlingsalternativ. I det första exemplet är fat-
tigdomen inte ett socialt problem medan detta är fallet i det andra exemplet. 
 
I en studie av detta slag ställs forskaren inför valet att välja mellan statiska 
eller dynamiska beskrivningar av undersökningens variabler. I en mer sta-
tisk beskrivning studeras individens problem endast vid ett tillfälle i motsats 
till en dynamisk beskrivning där ett och samma problem belyses antingen 
vid flera tillfällen eller på flera sätt. I föreliggande studie förekommer såväl 
statiska som dynamiska beskrivningar av indikatorerna. I samband med 
detta är det även viktigt att ställa sig frågan om ett problem och ett livsom-
råde skall studeras på ett eller flera sätt. Används exempelvis flera indika-
torer för att beskriva ett problem förmedlas en mer komplex bild av proble-
met. Valet av indikatorer har här begränsats till en eller ett par för respek-
tive problemområde, då analysen annars riskerar att bli alltför komplex och 
svårhanterbar. Den vägledande utgångspunkten har här varit enkelhet och 
prövbarhet (jfr Gilje & Grimen, 2007). 
 
I arbetet med att utmejsla indikatorer på sociala problem har den tidigare 
forskningen kring välfärdsindikatorer och välfärdsproblem (jfr bl.a. Korpi 
2004; Halleröd & Larsson, 2007; Social rapport, 2010) samt den hypote-
tiska modellen med tillhörande begrepp (Antonsson & Stål, 2003; Sved-
berg, 2003; Vranken et al. 2003) legat till grund för att bestämma vilka 
livsområden som skall studeras. I tabell 5.3  beskrivs dessa variabler mer 
ingående.  
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Tabell 5.3 Operationalisering från livsområde via indikator till variabel 
Livsområde Indikator Variabel 
Arbete  Saknar arbete Arbetslöshet, inskriven på arbetsför-

medlingen som arbetssökande. 
Ekonomi Relativ fattigdom Årsinkomsten understiger 60 % av me-

dianinkomsten. 
Fattigdom Absolut fattigdom Bidragsberoende, dvs. erhåller bidrag från 

socialtjänsten i from av försörjningsstöd alt 
ersättning från försäkringskassan i form av 
långvarig sjukersättning. 

Utbildning Låg utbildning Saknar gymnasiekompetens. 
Ohälsa Arbetshandikapp Har en begränsad arbetsförmåga vilket på-

verkar möjligheten att ta stå till arbetsmark-
nadens förfogande. 

 
 

Data i den extensiva undersökningen 
För att besvara studiens första delsyfte, det vill säga huruvida det är möjligt 
att pröva antagandet om en ackumulering av sociala problem över tid och 
förekomsten av en Matteuseffekt, tillämpas en design med longitudinella 
inslag. Det statistiska underlaget som ligger till grund för denna studie be-
står av statistik hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) databas 
LINDA. LINDA är en longitudinell individdatabas av ett representativt ur-
val av Sveriges befolkning. Databasen innehåller ett obundet slumpmässigt 
urval av den svenska befolkningen (personuppgifterna som ligger till grund 
för urvalet i LINDA hämtas från Riksskatteverkets skattedatabas). Detta 
urval kompletteras varje år med nya urvalspersoner för att möjliggöra tvär-
snittsstudier som motsvarar befolkningen vilket gör att det totala urvalet 
omfattar ca 1,1 miljoner individer. 
 
Databasens uppbyggnad öppnar för studier av enskilda år men kanske 
främst för möjligheten att genomföra longitudinella analyser på individnivå. 
Empirins tillförlitlighet och representativitet ses mot bakgrund av att urvalet 
bygger på ett obundet slumpmässigt urval som tillfredsställande. 
 
Datamaterialet har bearbetats i syfte att upprätta individuella utvecklings-
processer för varje individ och med utgångspunkt från dessa söka signifi-
kanta konfigurationer, dvs. kombinationer av egenskaper representativa för 
de olikheter som kan tänkas finnas inom gruppen ungdomar med sociala 
problem (jfr Forsberg, 1989; Westerlund och Svenssons, 2001, s. 4). De in-
dividuella utvecklingsvägarna är tänkta att illustrera om och i så fall hur 
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sociala problem utvecklas och förändras över tid. Exempelvis medför detta 
att det föreligger ett stort antal möjliga kombinationer av dessa problem 
under den studerade tidsperioden. 
 

Sekundäranalysens möjligheter och begränsningar 
Sekundäranalys rymmer ett antal för- och nackdelar (Bryman, 2002). De 
uppenbara fördelarna med att genomföra sekundäranalyser av redan insam-
lad individdata från olika mättillfällen är att det öppnar för möjligheten att 
genomföra longitudinella analyser. Ytterligare en fördel med sekundärdata 
är att datainsamlingen i regel föregåtts av rigorösa urvalsprocedurer vilket 
bidrar till att skapa ett representativt urval. Risken för snedfördelning be-
gränsas vidare genom att etablerade metoder tillämpats för att minska bort-
fallet. Vidare har offentlig statistik ofta god kvalitet. Mindre uppenbar men 
kanske en än viktigare fördel är att sekundäranalysen öppnar för möjlig-
heten att pröva nya teoretiska idéer och tillämpa andra kvantitativa analys-
metoder för som möjliggör nya upptäckter i förhållande till vad som tidigare 
är känt om det undersökta fenomenet (Bryman, 2002, s. 207ff.). Denna för-
del har varit central i valet av statistisk analysmetod då föreliggande studie 
bygger på att pröva antaganden hämtade från tidigare forskning. 
 
De nackdelar som är kopplade till sekundäranalys är bland annat att fors-
karen är obekant med materialet varpå det kan vara tidsödande att lära 
känna det. Vidare är datamängden ofta komplex då det inte sällan förekom-
mer information om ett stort antal individer. Vid sekundäranalys saknar 
forskaren kontroll över variablernas kvalitet samtidigt som teoretiskt vik-
tiga variabler, så kallade nyckelvariabler, kan saknas i materialet (Bryman, 
2002).  
 
Det finns i regel en rad problem med att använda offentlig statistik och i det 
avseendet är denna studie inget undantag. Ett övergripande problem hand-
lar om innehållet i materialet. Exempelvis tolkas uppgifter om att individen 
är avregistrerad som att individen fått arbete eller befinner sig utanför ar-
betsmarknaden. Detta innebär konkret att det sker en viss överskattning av 
antalet individer som faktiskt erhållit arbete under undersökningsperioden. 
Ytterligare ett problem är att den offentliga statistiken omfattar mängder 
av data om ett stort antal individer. Detta leder i sin tur till att forskaren 
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riskerar att ”drunkna” både i mängden variabler samt möjliga analystekni-
ker. I syfte att undvika detta avgränsades undersökningen inledningsvis till 
att studera vissa år och endast omfatta ungdomar i vissa åldrar. 
 

Urvalet av variabler 
Studiens avgränsning kan vidare kompletteras med en beskrivning av det 
urval som genomförts. Denna urvalsprocedur kan enklast beskrivas stegvis. 
Inledningsvis omfattar studien samtliga ungdomar i databasen LINDA som 
under 2004 var mellan 19 till 25 år. Råmaterialet bestod av totalt sex olika 
datafiler för respektive år vilket totalt utgör 18 olika datafiler för de tre 
undersökta åren. Dessa har sammanförts på basis av individens identifie-
ringsnummer till en datafil för respektive år, d.v.s. till sammanlagt tre hu-
vuddatafiler. Därefter har samtliga individer som 2004 inte är mellan 19 
och 25 år exkluderats varefter de övriga två filerna, 2005 och 2006, kopp-
lades ihop med filen från 2004 på basis av individens specifika identifie-
ringsnummer. Denna bearbetning av det ursprungliga materialet möjlig-
gjorde tidsföljdsstudier på individnivå för de aktuella åren och kunde på så 
vis fånga förändringar. Urvalet gjorde det möjligt att följa samtliga individer 
mellan 19 och 25 år mellan åren 2004, 2005 och 2006. Totalt kom urvalet 
att motsvara 64236 individer. 
 
Mängden variabler för respektive individ uppgick till 540 för respektive år 
vilket innebär att det sammanlagda antalet variabler som finns registrerade 
på individnivå uppgick till över 1600. I syfte att minimera risken för att 
”drunkna” i denna mängd genomfördes ytterligare ett urval på basis av stu-
diens teoretiska modell och i relation till tidigare forskning. Av de 1600 
tillgängliga variablerna valdes de variabler som gick att relatera till tidigare 
genomförda studier om anhopningen av problem samt områden som pekats 
ut som centrala för ungdomars livsvillkor. Nedan presenteras de undersökta 
variablerna i tre steg från indikator via mätvärde till avgränsning och be-
gränsning. För ytterligare precisering kring dem hänvisas läsaren till studi-
ens resultatkapitel. 
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Tabell 5.4 Beskrivning av den statistiska undersökningens variabler 
Indikator på socialt 
problem  

Mätvärde Avgränsning och be-
gränsning 

Arbetslöshet Arbetsmarknadsstyrelsens 
rapporterade registeruppgift 
avseende individens ställ-
ning på arbetsmarknaden. 

En viss överskattning av an-
delen som erhållit anställ-
ning. 

Relativ fattigdom* Relativ fattigdom beräknas 
på disponibel inkomst på in-
dividnivå. Individen beräk-
nas som fattig då den dispo-
nibla inkomsten understiger 
60 % av medianinkomsten i 
Sverige för respektive under-
sökningsår. 

Statisk variabel som trots 
sin trubbighet beskriver in-
dividens konsumtionsmöj-
ligheter. 

Bidragsberoende Summerad ersättning i form 
av försörjningsstöd och sjuk-
ersättning erhållen från för-
säkringskassan. 

Fångar endast bidragsbero-
ende i monetär mening och 
inte beroendets psykolo-
giska dimensioner  

Låg utbildning Registeruppgift på högsta 
avklarad utbildning. 

Individen kan vara i utbild-
ning vilket inte fångas i 
materialet.  

Arbetshandikapp Arbetsmarknadsstyrelsens 
registeruppgift på individen. 
Detta avser bara de individer 
som av arbetsförmedlingen 
har en funktionsnedsättning 
som begränsar arbetsför-
mågan. 

Det förekommer föränd-
ringar i det statistiska un-
derlaget avseende den to-
tala mängden med ett ar-
betshandikapp mellan åren 
2004 och övriga år pga. en 
förändring av rapporterings-
sättet. 

* synonymt använd även begreppet fattigdom 
 
Variabeln arbetslöshet beskriver individens ställning på arbetsmarknaden 
och baseras på arbetsförmedlingens kategorisering av individens huvudsys-
selsättning under den undersökta perioden. Här ingår samtliga individer 
som är arbetslösa och långtidsarbetslösa dvs. minst 100 dagar för ungdo-
mar under 25 år och minst 6 månader för individer över 25 år. Till lång-
tidsinskriven räknas den som varit inskriven vid arbetsförmedlingen under 
en period på minst två år utan varaktig anställning. Häri finns det dock 
vissa problem inbyggda i materialet. I rapporteringen tolkas uppgiften av-
registrerad som att individen antingen fått arbete eller att individen inte står 
till arbetsmarknadens förfogande. Detta föranleder som tidigare nämnts att 
det sker en viss överskattning av antalet individer som faktiskt erhållit ar-
bete under perioden. Variabeln fattigdom består av den sammanräknade 
summan disponibla inkomster individen har till sitt förfogande under in-
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komståret. Variabeln bidragsberoende består av den sammanräknade sum-
man av sociala förmåner som individen mottar för försörjning. Variabeln 
mäter erhållandet av ekonomisk ersättning i form av försörjningsstöd från 
socialtjänsten och/eller erhållen ersättning i form av sjukersättning från för-
säkringskassan. I en strikt definition används detta som tecken på att indi-
viden är bidragsberoende i monetär mening. I studien används här en relativ 
fattigdomsdefinition där individen anses fattig om summan av den dispo-
nibla inkomsten understiger 60 % av medianinkomsten i landet under det 
aktuella året. Variabeln utbildningsnivå kategoriserar högsta avklarade ut-
bildning. Variabeln arbetshandikapp avser om individen har en funktions-
nedsättning som enligt arbetsförmedlingens regelverk anses begränsa indi-
videns arbetsförmåga. Den femte variabeln (utbildning) omfattar uppgifter 
om låg utbildning vilket definieras som avsaknad av gymnasieutbildning. 
 

Bortfall i den extensiva studien 
Som tidigare nämnts ingick 64236 individer i åldrarna 19 till 25 år i urvalet. 
Det externa bortfallet uppgick till 9004 individer, dvs. 14 % år 2004 vilket 
ger en svarsfrekvens på 86 %. De motsvarande siffrorna för 2005 och 2006 
är 13401 individer, dvs. 21 % respektive 15558 individer vilket motsvarar 
ett bortfall på 24 %. Att bortfallet ökar från år till år under perioden beror 
till största delen att kategorin 19- till 20-åringar exkluderas för 2005 samt 
att 20 till 21 åringar exkluderats för året 2006 med anledning av att samma 
individer följs under de tre åren. Denna svarsfrekvens får anses tillfredstäl-
lande. Bortfallet består till stor del av att det saknas uppgifter om personer 
som ingår i urvalet. Det existerar inga uppgifter om exempelvis inkomst och 
ersättning, dvs. det saknas uppgifter om såväl erhållen inkomst som noll-
taxering vilket kan bero på att personen befinner sig i ett annat land eller så 
kan det bero på att individerna inte lämnat några uppgifter till skattemyn-
digheten.  
 
Betraktas bortfallet teoretiskt kan det vara stort utan att det leder till en 
skevhet som nämnvärt påverkar studiens resultat förutsatt att bortfallet inte 
är av sådant slag att det påverkar representativiteten i studien. SCB genom-
för förnyade urval för att kompensera för skevhet. Behovet av en bortfallsa-
nalys minskar inte för att bortfallet endast uppgår till 14 %, däremot mins-
kar risken för skeva skattningar och för osäkerheten i analysen. En svars-
frekvens över 80 % får anses som tillfredställande (Glass & Hopkins, 
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1995). Bortfallet ligger förhållandevis stabilt över tid på runt 14 % för re-
spektive variabel och påverkar inte den procentuella fördelningen i materi-
alet.  
 

Statistiska analysmetoder 
Med hjälp av CFA som analysmetod är det möjligt att identifiera de lokala 
avvikelserna/variationerna som uppträder i materialet i form av typer (mer 
vanligt förekommande) och antityper (mindre frekvent förekommande än 
vad man kan förvänta sig) med utgångspunkt från en slumpmodell baserad 
på Chi2-analys. I analysen används den statistiska metoden för att upptäcka 
eventuella avvikelser från ett förväntat värde. Med utgångspunkt från teo-
retiska antaganden och tidigare forskning kan forskaren exempelvis formu-
lera antaganden om vilken utveckling som individen förväntas uppvisa. 
Mönster som avviker från det förväntade värdet kan vara speciella i flera 
avseenden. Således kan det handla om smärre avvikelser från det aggrege-
rade mönstren med andra ord från det förväntade värdet eller det förvän-
tade mönstret likväl som större avvikelser från dessa värden. Individer som 
över tid uppvisar avvikelser från vad man kan förvänta sig av slumpen blir 
då intressanta att närmare studera. CFA-metoden har använts på så vis att 
varje variabel har dikotomiserats enligt uppdelningen har ej problem och 
har problem på detta område. För att möjliggöra en analys enligt denna 
metod har samtliga ursprungsvariabler, oavsett om dessa är på kvot, inter-
vall, ordinal- eller nominalskalenivå, dikotomiserats. Dikotomiseringen har 
skett enligt följande princip; 1 = inga problem föreligger i förhållande till 
variabeln och 2 = problem föreligger i relation till variabeln.  
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Tabell 5.5 Beskrivning av förhållande mellan indikator och dikotomisering 
Indikator på socialt problem  Dikotomisering 
Bidragsberoende 1=uppbär varken försörjningsstöd eller sjuk-

ersättning 
2= uppbär försörjningsstöd/sjukersättning 

Relativ fattigdom 1= inkomsten överstiger 60 % av medianin-
komsten 
2= inkomsten understiger 60 % av media-
ninkomsten 

Arbetshandikapp 1= har inget rapporterat hinder 
2= har ett rapporterat hinder 

Arbetslöshet 1= ej registrerad som arbetslös 
2= registrerad som arbetslös 

Låg utbildning 1= har gymnasiekompetens 
2= sakar grundläggande gymnasiebehörighet 

 
Samtliga tvåor indikerar med utgångspunkt från tabell 5.5 förekomsten av 
problem. Data analyseras via tillämpandet första ordningens CFA-metod. 
Den förväntade förekomsten av problem inom gruppen har ställts mot den 
faktiska förekomsten av problem i gruppen. Statistiska typer har skapats då 
det är flera individer som har ett eller flera problem i kombination och när 
dessa drabbat fler än vad som kan förväntas av slumpen. Detta analysför-
farande har sedan upprepats för samtliga år för att möjliggöra studier av 
den individuella utvecklingen alternativt förändringen på typ-nivå över tid. 
CFA- metoden genomförs i flera olika steg. 
 
I steg ett identifierades det signifikanta typerna för respektive år vilka be-
nämns T1, T2 och T3. Genom att sedan följa en och samma individ på typ-
nivå över de tre åren är det möjligt att dra slutsatser angående den indivi-
duella utvecklingsvägen. På basis av analysmetodens uppbyggnad är syftet 
att besvara följande frågor; 1) Hur ser kombinationen av indikatorerna ut? 
2) Är det möjligt att med utgångspunkt från den empiriska undersökningen 
tala om en process och då särskilt om en ”Matteuseffekt”? 3) Hur gestaltar 
sig i så fall detta/dessa tillstånd i processen? 4) Vilka initiala problem enskilt 
eller i kombination med andra leder till en process där sociala problem ack-
umuleras över tid? Dessa frågor skall inte ses som överordnade frågeställ-
ningarna i studiens inledningskapitel utan snarare som en väg fram till ett 
svar på dessa. Målet med resultatredovisningen är att den så långt som möj-
ligt beskriver de olika stegen i analysprocessen och att så utförligt som möj-
ligt sammanfatta de slutsatser som kan dras från varje enskilt steg för att 
sedan påvisa förändringar, tillstånd i processerna, processer och i förläng-
ningen utvecklingsvägar för individer med olika typer av problem.  



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  73 
  

Forskningsetik i den extensiva undersökningen 
Avhandlingen har genomgått etikprövning vid den regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala. Därefter har kopia på beslutet skickat tillsammans med 
en kortare ansökan till Statistiska centralbyrån vilka i sin tur genomfört en 
prövning kring forskningsetiken. Alla uppgifter som erhålls via SCB:s statis-
tikdatabas om enskilda personer är dessutom sekretessbelagda enligt sekre-
tesslagens statistikparagraf, Sekretesslagen 1980:100. Undantag från denna 
huvudregel lämnas dock för forskningsändamål som säger: ”uppgifter för 
forskningsändamål eller statistikframställning får lämnas ut om det står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider skada eller men” (9 kap. 4:e § Sekretesslagen 
1980:100). I praktiken innebär detta att de data som används i denna 
undersökning är avidentifierade och att personnummer ersatts med slump-
mässigt löpnummer. Vidare medföljer den statistiksekretess som materialet 
omfattas av till användaren av materialet.  
 

Den intensiva studien  
För att besvara de frågor som rör ungdomars erfarenheter och upplevelser 
av att leva med en kombination av problem genomfördes både djupinter-
vjuer och deltagande observation. I fokus var ungdomar mellan 19 och 25 
år som har en kombination av sociala problem i form av arbetslöshet, relativ 
fattigdom och i någon mening även absolut fattigdom då samtliga intervju-
ade ungdomar i studien uppbar försörjningsstöd vid intervjutillfället. I sam-
hällsvetenskapliga studier intar den kvalitativa forskningsintervjun en cen-
tral roll när det gäller att erhålla beskrivningar av individens livsvärld för 
att kunna tolka meningen i de erfarenheter som intervjupersonen ger uttryck 
för (Kvale, 1997). Målet med intervjuerna är att erhålla beskrivningar och 
information från ungdomar som lever med en kombination av problem av-
seende tillstånden i processen och upplevelser kopplade till denna livssitu-
ation. I den kvalitativa intervjun söks kunskap om individens erfarenheter, 
tankar och känslor. Vad som eftersträvas är information om hur intervju-
personen (respondenten) konstruerar och skapar sin sociala verklighet och 
den mening som individen i fråga ger åt sina erfarenheter. Denna verklighet 
blir på så vis mångfacetterad och aktörsberoende samtidigt som individerna 
i viss mån delar erfarenheter. Intervjupersonerna har och gör olika erfaren-
heter, skapar sina sociala verkligheter, tillskriver en händelse olika mening 
samtidigt som de delar erfarenheter och påverkas av likartade strukturella 
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villkor. Det antas därmed existera gemensamma och situationsbetingade er-
farenheter som inte går att förklara enbart med hänvisning till individens 
individuella egenskaper. 
 
Det som ytterligare talar för att det föreligger en gemensam och situations-
betingad erfarenhet är vidare att samtliga ungdomar i intervjustudien deltar 
i en kommunal aktiveringsåtgärd. Mot bakgrund av det lämpar sig delta-
gande observation som komplementär intensiv datainsamlingsmetod. Initi-
alt var dock enbart intervju tänkt att tillämpas som intensiv datainsamlings-
metod men ganska snart gjordes erfarenheten att observationerna var in-
tressanta med utgångspunkt från hur olika insatserna kan relateras till 
transformeringen av strukturella sociala problem till individuella bekym-
mer. Det visade sig även vara svårt att direkt etablera en sådan situation där 
ungdomarna kände sig bekväma med att ställa upp på en intervju redan 
under första och andra veckan. Därmed genomfördes initialt relativt ostruk-
turerade observationer. Fokus i dessa observationer var att fånga den ge-
mensamma vardagliga aktiviteten ungdomar utan arbete med försörjnings-
stöd ägnar sig åt. I detta beaktades vad som sker, när det sker samt hur det 
sker. Observationerna användes i intervjuerna för att utveckla frågor kring 
etablering, tillhörighet och insatser med utgångspunkt i individens perspek-
tiv. Observationerna har vidare varit av det kritiska slaget där insatserna 
beaktas och analyseras med utgångspunkt problemet och orsaker i relation 
till den konkreta insatsen. Observationerna genomfördes på så vis att jag 
satt som deltagare på aktiveringsåtgärden. Observationerna genomfördes 
under totalt nio veckor där jag följde deltagare och personal under tre tre-
veckorsperioder.  Totalt genomfördes sju intervjuer och ett 30 observat-
ioner under den sammanlagda perioden. Vid vissa aktiviteter var det inte 
önskvärt och ej heller forskningsetiskt försvarbart att genomföra observat-
ioner eller för den skull att närvara. Av den förstnämnda anledningen ob-
serverades inte momenten datasalsmoment där jobbsökningsförfarande och 
CV-kunskap tränas. Den sistnämnda anledningen gällde de enskilda samtal 
som socialtjänsten håller med ungdomen. Empiriinsamling från dessa till-
fällen saknar dessutom relevans för studiens syfte och frågeställningar. 
 
Den som kommer in i en social miljö som observatör påverkar den sociala 
miljön medvetet eller omedvetet (Bryman, 2002). Observatörens närvaro 
påverkar interaktionen i gruppen. Detta blev tydligare varefter datain-
samlingen pågick och denna påverkan förändrades även över tid. Initialt var 
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påverkan stor som utifrånkommande passiv observatör men med tiden för-
ändrades min roll då jag både tillfrågades och tilläts ta en mer aktiv roll i 
de olika aktiviteterna. Jag fick bland annat frågor från gruppen men även 
från ansvariga för åtgärden gällande min egen etableringsprocess som ung 
och frågor om min syn på åtgärder och samtida livsvillkor i egenskap som 
forskare. 
 
Som tidigare beskrivits blev observation som datainsamlingsmetod ett re-
sultat av upplägget snarare än ett på förhand planerat tillvägagångssätt. 
Merparten av observationerna genomfördes före intervjuerna vilket bidrog 
till en utveckling av den intervjuguide som utarbetats.  
 

Urval i den intensiva undersökningen 
De uppgifter som inhämtades via den statistiska undersökningen komplet-
terades med intervjuer av sju ungdomar i åldrarna 20 till 25 år. Urvalet 
bygger på så kallat strategiskt kriterieurval (Typical case sampling, Marlow, 
2010). Mer konkret handlar det om att de individer som ingår i studien 
uppfyller ett på förhand uppsatta kriterier. Urvalet av typiska fall tar sin 
utgångspunkt från avhandlingens tentativa modell samt de resultat som 
framkom i den statistiska undersökningen. Det innebär dock inte att det är 
möjligt att fånga alla variationer och kombinationer som erhållits i den stat-
istiska undersökningen. Urvalet ska snarare ses som ett försök att fånga in 
och illustrera några av de mer teoretiskt intressanta inriktningarna och ut-
vecklingsvägarna som har tydliggjorts i delstudie ett. Målsättningen vid ur-
valet av ungdomar har på så vis varit att erhålla ett urval som fångar in 
några av de olika villkor som ungdomar har att hantera. Detta innebär inte 
per definition att resultatet från intervjuundersökningen görs till föremål för 
statistisk generalisering då det är förenat med en rad svårigheter att fånga 
alla varianter av upplevelser i detta urval. Resultatet kan snarare påvisa 
vilka mer allmänna/allmängiltiga upplevelser och strategier kopplade till 
olika utvecklingsvägar som finns. Dessa kriterier baseras på de typer som 
teoretiskt och empiriskt visat sig relevanta. Det handlar primärt inte om att 
finna överensstämmelse mellan studiens kvantitativa resultat och individers 
erfarenheter utan snarare om att försöka bidra med kunskap angående hur 
individer formar sina liv inom ramen för ibland problematiska livsvillkor. 
Individerna som ingår i studiens kvalitativa intervjuundersökning är inte 
statistiskt representativa för populationen i stort. Huvudskälet till att denna 
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urvalsprocedur används är att detta förväntas möjliggöra en problematise-
ring av likheter och skillnader i erfarenheter och upplevelser som är kopp-
lade till olika utvecklingsvägar och olika grad av sociala problem. Tillväga-
gångssättet gör det vidare möjligt att utveckla förståelsen av de mönster som 
erhållits via de statistiska analyserna. Utan de komplementära bilder som 
kommer från ungdomarna själva finns det en risk för förenklade slutsatser 
av komplexitet samtidigt som det finns en risk för att det bidrar till att yt-
terligare förstärka den deterministiska slutledningen kring huruvida sociala 
problem ackumuleras i en till synes obönhörlig process. Den studien kan 
delvis ses som explorativ då stödet för en studiens analysverktyg prövas mot 
bilderna av ackumuleringsprocessen som erhållits i den extensiva och inten-
siva ansatsen. 
 
De erfarenheter och upplevelser som är möjliga att erhålla via en kvalitativ 
intervjustudie, det vill säga studier som knyter ihop beskrivningar av indi-
viduella processer med individuella upplevelser av tillstånd och processer 
från att vara drabbad till exkluderad, lyfts fram som ett område där det 
råder brist på kunskap (jfr Antonsson & Stål i Jeppsson Grassman et al., 
2003). Satt i relation till studiens syfte och frågeställningar kan detta bidra 
till en utveckling av den tentativa modellen genom att det ger en djupare 
förståelse av tillstånd i processen med utgångspunkt från individens situat-
ion och perspektiv. 
 
Följande urvalskriterier kan dock så långt ställas upp: urvalet av intervjuer 
har skett med ungdomar där risken för en ackumulering med utgångspunkt 
från det teoretiska antagandet att sociala problem ackumulerar i en Mat-
teuseffekt föreligger. Konkret handlar detta om individer som är i behov av 
försörjning kombinerat med annat etableringsproblem, exempelvis bristfäl-
lig anknytning till arbetsmarknaden. Detta innebär att de som ingår i stu-
dien, som minst, har dessa problem. På ett sätt betraktas individerna som 
en homogen grupp då de, oavsett väg till nuvarande tillstånd, erhåller 
samma insats. 
 

Val av platser och personer i den extensiva studien 
Inledningsvis kontaktades en yrkesvägledare på Örebro kommunen som 
möter gruppen dagligen i en kommunal aktiveringsåtgärd. Efter diskussion 
med yrkesvägledaren bestämdes det att bästa sättet att komma i kontakt 
med ungdomarna var att delta i verksamheten och genom detta etablera en 
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kontakt med ungdomarna och presentera idén och syftet med avhandlings-
projektet. Den första gruppen bestod av ett 15-tal ungdomar som följdes åt 
under en period av tre veckor. Under denna period presenterades studien 
och vad deltagande i studien innebar i såväl muntlig som i skriftlig form (se 
följebrev bilaga 1). Den som önskade delta i studie uppmanades att ta kon-
takt med ansvarig forskare för att boka tid och plats för genomförande av 
intervjun. Intervjuerna genomfördes under totalt tre månader våren 2010. I 
samband med att en kontakt inleddes med ungdomarna framhölls det att 
informanten själv fick komma med förslag på plats och tid för genomfö-
rande och att det var av vikt att individen kände sig trygg i miljön och att 
eventuella störningsmoment så långt som möjligt kunde elimineras. För att 
kunna genomföra de första intervjuerna med ungdomarna togs beslutet att 
komplettera dessa med ytterligare förfrågningar av den grupp som började 
i samband med att den första gruppen gick vidare i annan verksamhet för 
att på så vis erhålla en tillfredsställande mängd informanter. Detta resulte-
rade i att kontakt togs med totalt tre olika grupper ungdomar som var i 
verksamheten. Sammantaget intervjuades alltså sju ungdomar.  
 

Operationalisering av studiens forskningsfråga i intervjustudien 
I genomförandet av intervjuer är olika grad av strukturering möjliga (Kvale, 
1997; Bryman, 2002; Marlow, 2010). En semistrukturerad intervju lämpar 
sig vid studier där forskaren studerar fenomenet abduktivt. En mer ostruk-
turerad intervjuteknik lämpar sig när studien är av mer explorativ karaktär. 
Även om denna studie till viss del kan sägas innehålla explorativa inslag 
användes en semistrukturerad intervjuteknik eftersom avsikten var att ab-
duktivt pröva hållbarheten och överensstämmelsen mellan teoretiska och 
begreppsliga antaganden. Den semistrukturerade intervjutekniken antas 
dock vara av det slaget att den öppnar upp för möjligheten att erhålla kun-
skap om individens upplevelser och hur individen tolkar sin situation och 
det som sker. Det var angeläget att få en så bra inblick som möjligt i de 
studerades egna upplevelser och erfarenheter av sina sociala liv. Två kon-
kurrerande och svårhanterliga mål gör sig här gällande. Dels att få en så rik 
och ingående bild som möjligt av hur vardagslivet ter sig, dels att få tillräck-
ligt med bredd för att kunna genomföra jämförelser mellan olika livssituat-
ioner. Intervjuerna genomfördes av en och samma intervjuare för att bygga 
förtroende och minska upprepad intervjuareffekt. Fokus ligger på att med 
utgångspunkt från var individen befinner sig idag studera processen som lett 
fram till nuvarande situation retrospektivt. 
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Intervjuguiden innehåller teman som berör nuvarande livssituation, indivi-
dens upplevelser och syn på denna, beskrivningar av tidigare gjorda erfa-
renheter, individens upplevelser och tolkningar av dessa, individens syn på 
sin framtid, vilka önskemål, förväntningar och drömmar som individen har 
samt vilka eventuella hinder individen förväntas möta satt i relation till 
dessa (för intervjuguide se bilaga 2.).  
 
Tabell 5.6 Beskrivning av relationen mellan forskningsfrågor och frågor i studiens in-
tervju 

Forskningsfrågor Exempel på intervjufrågor 
Hur lever ungdomar med tilltagande svå-
righeter och grad av bekymmer sina liv? 
Hur hanterar dessa vardagens villkor? 

Om du ser tillbaka på din situation och hur 
den sett ut under de senaste tre åren hur 
skulle du så beskriva den? Har du själv 
upplevt arbetslöshet? Kan du berätta mer 
om dina erfarenheter av detta? Hur up-
plever/upplevde du det att vara arbetslös? 

Hur ordnar ungdomar sina liv inom ramen 
för ogynnsamma livsvillkor? 

Hur upplever/upplevde du det att vara ar-
betslös? Hur din ekonomiska situation ut? 
Skulle du säga att din ekonomiska situat-
ion hindrar dig på något sätt? 

Vilka konkreta och vardagliga initiativ tar 
individen till när något dramatiskt inträf-
far? 
 

Vilka möjligheter har du att förändra på-
verka din situation? Hur ser du på din egen 
roll och ansvar i detta? Hur hanterar du en 
oförutsedd utgift? Vem vänder du dig till 
om du behöver pengar för någon oförut-
sedd utgift? Anser du dig kunna påverka 
din ekonomiska situation? 
 

Hur talar dessa ungdomar om vad det varit 
med om och hur ser dessa ungdomar för 
framtid? 

Vilka möjligheter har du att förändra på-
verka din situation? Hur har din ekono-
miska situation förändrat under det sen-
aste tre åren? Vad anser du vara orsakerna 
till denna förändring? 

  
 

Metodproblem i den intensiva undersökningen 
En fara med den kvalitativa forskningsintervjun är att det i allmänhet, och 
i synnerhet med studier av ungdomar, ökar risken för stämpling och stig-
matisering av redan utsatta. Faran är som störst om gruppen utgör en synlig 
minoritet vilket inte är fallet i denna undersökning. Den bild som förmedlas 
av denna grupp ungdomar, eller av en specifik kategori ungdomar, riskerar 
att finnas kvar och stämpla människor under en längre tid även om deras 
förhållanden ändrats. Exempel på sådana stigmatiserande begrepp kan vara 
”inlärd hjälplöshet” som i tidigare forskning formulerats som ett tillstånd 
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vilket orsakas av att individen saknar kontroll över situationen (jämför Se-
ligman, 1975). Även om den ovan anförda risken för stigmatisering till viss 
del föreligger i denna studie antas perspektivväxlingen från en mer statisk 
syn i delstudie ett till en mer dynamisk beskrivning av problemet och fokus 
på ungdomar som aktörer i delstudie två minska dessa risker. 
 

Kvalitativ analysmetod 
I den ultimata intervjusituationen är analysarbetet avslutat i och med att 
intervjun avslutas (Kvale, 1997). Även om detta är en beskrivning av ett 
ultimat tillstånd påbörjas analysarbetet under själva intervjun för att däref-
ter kontinuerligt utvecklas i transkriptionsfasen samt i bearbetnings- och 
kodningsprocessen. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen under em-
piriinsamlingsfasen vilket bidrog till en processutveckling av studiens semi-
strukturerade intervjuguide där livsområden relevanta ur aktörernas per-
spektiv kunde identifieras. Ytterligare en fördel med att intervjuerna genom-
fördes vid olika tillfällen var att tidigare genomförda intervjuer kunde skri-
vas ut innan nästkommande intervju genomfördes. Samtliga intervjuer be-
arbetades med hjälp av det kvalitativa bearbetnings- och analysprogrammet 
N´vivo 8. Intervjuerna kategoriserades och kodades i noder med hjälp av 
meningskoncentrering, experience near och experience distance uttalanden 
med fokus på den dynamiska växelverkan mellan å ena sidan individuella 
teman och kategorier och helheten å den andra. Processen är inspirerad av 
den hermeneutiska spiralen och pendlingen mellan del och helhet. Konkret 
har detta inneburit att intervjuerna har kategoriserats med utgångspunkt 
från kriterierna: 

• antalet närvarande problem  
• varaktighet med problem 
• med utgångspunkt från hur process sett ut 
• med utgångspunkt från nuvarande tillstånd 

När dessa likheter och skillnader identifierats inom gruppen har gruppen 
som helhet betraktats. Därefter har det varit möjligt att urskilja undergrup-
per inom gruppen utsatta ungdomar på basis av dessa kategoriseringskrite-
rier. Detta sätt att kategorisera intervjupersonerna har vidare gjort det möj-
ligt att koppla samman utvecklingen av den tentativa modellen i den exten-
siva studien med resultatet från den intensiva studien. 
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Studiens heliga treenighet – om validitet, reliabilitet och  
generaliserbarhet 
Då studien kombinerar såväl extensiva som intensiva datainsamlingsme-
toder finns det fog för en fördjupad diskussion kring vad som inom veten-
skapen har beskrivits som den heliga treenigheten nämligen begreppen va-
liditet, reliabilitet och generaliserbarhet. Begreppen ges lite olika betydelse 
inom respektive forskningsansats (jämför Danemark mfl., 2003). 
 

Validitet och reliabilitet 
I denna studie har det varit viktigt, som ett sätt att stärka studiens validitetet 
och reliabilitet, att noggrant beskriva forskningsprocessen, operational-
isering av variabler samt materialets begränsningar för att på så vis möjlig-
göra en replikering av studien (jämför Hartman, 1998, s. 198f). Detta är 
inte minst viktigt för att tydliggöra att studien mäter det den avser att mäta 
(Hartman, 1998, s. 206).   Med utgångspunkt från den kvantitativa delens 
urvalsprincip som bygger på ett slumpmässigt representativt urval är gene-
raliseringsmöjligheterna goda. 
   
Det finns enligt Marlow (2010) mints tre olika huvudtyper av validitet; kri-
terievaliditet, innehållslig validitet samt konstruktionsvaliditet. Kriterievali-
ditet beskriver i vilken grad korrelation föreligger mellan mätinstrumentet 
och andra typer av mått. Någon sådan validering av instrumentet har inte 
varit möjlig att genomföra då det saknas entydiga instrument och en be-
gränsad uppsättning mått i tidigare forskning. Vidare är studiens begrepps-
liga modell inte prövad empirisk vid något tidigare tillfälle (Antonsson & 
Stål, 2003). I detta avseende är studien att betrakta som explorativ. Däre-
mot har de indikatorer som valts ut för undersökningen hämtats från tidi-
gare genomförda studier för att på så vis validera undersökningen. 
 
Innehållslig validitet avser representativiteten hos innehållet i mätinstru-
mentet (Marlow, 2010). Studiens syfte har mot bakgrund av detta hämtats från 
och mejslats fram ur ett identifierat teoretiskt problem i tidigare forskning.  
 
Konstruktionsvaliditet beskriver till vilken grad instrumentet mäter en teo-
retisk konstruktion. Det innebär i princip att ett instrument både kan ha 
innehållslig och kriterievaliditet utan att det för den skull mäter det man 
avser att mäta. Enligt Marlow (a.a.) är konstruktionsvaliditet den svåraste 
formen av validitet att åstadkomma då variabler är svåra att definiera och i 
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många fall teoretiskt vaga. Konstruktionsvaliditet handlar inte bara om in-
strumentet utan även om den teori som ligger till grund för instrumentet (jfr 
Kvales, 1997 och Holme & Solvangs, 1997 diskussion om operational-
isering av teoretiska begrepp). Konstruktionsvaliditeten i denna studie upp-
nås i kombinationen av den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsme-
toden samt genom att den teoretiska modellen kontinuerligt utvecklas. 
Detta sker mer konkret i det växelspel som uppstår mellan en teoretisk för-
ståelse av processen och den empiriska förståelsen av densamma.  
 
Då den kvantitativa undersökningen främst bygger på registeruppgifter blir 
förväntanseffekter och de känslomässiga och intellektuella processerna hos 
respondenterna inget som påverkar studiens validitet. Däremot kan reliabi-
liteten påverkas av hur uppgiften rapporterats. I vissa fall handlar det om 
att uppgifterna kommer från den rapportering som sker av tjänstemän vid 
exempelvis arbetsförmedlingen. Dessa uppgifter kan således påverkas av en 
rad faktorer såsom arbetsanhopning/belastning, införandet av nya inform-
ationssystem mm. Andra uppgifter bygger på information om skattepliktig 
förvärvsinkomst och torde således inte vara lika beroende av känslomässiga 
och intellektuella processer. Det går således inte att säga att variablerna i 
den extensiva delen av undersökningen har liknande grad av validitet utan 
snarare att detta granskats med hänsyn till dessa varierande förutsättningar.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan det uppstå en konflikt mellan relia-
bilitet och definitionsmässig validitet (se vidare Holme och Solvang, 1997, 
s. 168) på grund av att studien genomförts på ett redan befintligt statistiskt 
underlag. Informationen i det ursprungliga statistiska underlaget har inte 
samlats in för ändamålet att besvara studiens syfte och frågeställningar vil-
ket enligt Holme och Solvang (a.a.) kan vara problematiskt. Samtidigt över-
väger fördelarna att använda ett befintligt material nackdelarna då det är 
problematiskt att för den enskilde forskaren med samma precision fånga 
information som täcker samtliga indikatorer på sociala problem. Resultatet 
kan komma att tolkas på olika sätt beroende på den som betraktar inform-
ationen och i vilket syfte denna används. Med utgångspunkt från att det är 
registeruppgifter som ligger till grund för den extensiva studien utgör exem-
pelvis sådant som forskarens minnesfel ett mer eller mindre obetydligt pro-
blem i denna studie. Det gäller även fel som uppstår på grund av variationen 
i kontexten vid datainsamling då det råder kontroll över datainsamlingsmil-
jön. Däremot är det svårt att uttala sig om hur kontexten vid inregistre-
ringen och rapporteringen av uppgifterna kring varje individ. Även antalet 
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variabler kan ställa till bekymmer som påverkar validiteten i studien och i 
förlängningen reliabiliteten. Detta var fallet med variabeln arbetshandikapp 
som mellan åt 2004 och 2005 ökade mer än 100 % samtidigt som det sak-
nades uppgifter om vad denna ökning grundades på. I syfte att minska osä-
kerheten behäftad med denna variabel riktades mer specifika frågor kring 
denna ökning till SCB som ett sätt att fånga orsakerna till denna förändring. 
 

Om fördelen med att kombinera datainsamlingsmetoder 
Ett sätt att stärka en studiens validitet och reliabilitet är via att kombinera 
olika datainsamlingsmetoder (Marlow, 2010; Bryman, 2011; Kvale, 1997).  
I delar av den vetenskapliga litteraturen benämns detta som triangulering 
med hänvisning till att ett problem studeras genom tillämpningen av olika 
datainsamlingsmetoder eller genom att flera datakällor studeras. I den före-
liggande studien har det ansetts som nödvändigt att studera fenomenet ur 
delvis olika infallsvinklar och med olika ansatser för att om möjligt komma 
närmare ett svar på den övergripande frågan om var fenomenet ackumule-
ringen av sociala problem betyder. Kombinationen av olika ansatser i en 
och samma studie kan vara problematiskt ur flera aspekter framförallt då 
kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras då dessa vanligtvis har 
olika ontologiska fokus och vilar på olika epistemologiska grunder. Trian-
gulering kan även vara problematiskt då olika datakällor används. Detta då 
frågorna som ställs till materialet skiljer sig åt och då svaren ger olika grad 
av djup. Detta blir inte minst tydligt i den föreliggande studien då svaren 
från den extensiva studien i fråga om djup skiljer sig avsevärt från svaren 
som erhållits från den intensiva studien. Ett ytterligare problem med kom-
binationen av olika datainsamlingsmetoder är att forskaren får motstridiga 
uppgifter som i sin tur gör att hypotesen förkastas på delvis felaktiga grun-
der trots att den är ”sann” (så kallat typ II fel). Samtidigt torde det faktum 
att flera datainsamlingsmetoder kombineras öka förståelsen för ackumule-
ringsprocessen och därmed också minska risken för typ I och typ II fel. 
Golafshani (2003) framhåller triangulering av olika typer av datakällor vara 
positivt då detta anses kunna leda de till att de teoretiska utgångspunkterna 
modifieras och utvecklas. Denna kombination av olika datainsamlingsme-
toder och analysmetoder som i föreliggande studie tillämpats antas ha bi-
dragit till att säkerställa studiens validitet och reliabilitet på så vis att det 
empiriska materialet leder till utförligare och mer komplexa svar på studi-
ens syfte och frågeställningar. 
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KAPITEL 6 

6. POPULATIONENS SAMMANSÄTNING OCH  
SOCIALA PROBLEM 

I detta kapitel inleds redovisningen av det statistiska underlaget. Kapitlet är 
främst deskriptivt och ger en bild av de allmänna mönstren på aggregerad 
nivå när de fem indikatorerna studeras i relation till faktorer som ålder, kön 
och födelseland. Dessa lyfts i tidigare forskning fram som betydelsefulla för 
utvecklingen av sociala problem (jämför exempelvis Bask, 2007; Angelin, 
2009). Därefter följer en beskrivning av de fem, för studien, valda indika-
torerna på sociala problem. I beskrivningen av variablerna lyfts även det 
begränsningar och det möjligheter om är behäftade med respektive variabel. 
Kapitel fångar därmed hur samvariationen mellan problem ter sig på aggre-
gerad nivå detta för att ”bädda” för den personorienterade analysmetoden 
som följer i senare kapitel. 
 

Statistiska analysmetoder 
Uppmätta skillnader i resultatet kontrolleras med hjälp av statistisk signifi-
kans (Pearson Chi2 test och Fisher´s exact test) med ett konfidensintervall 
på 95 %. I kapitlet förekommer även analys av förändring över tid. I detta 
fall studeras utveckling över tid med hjälp av odds ratio (OR) även denna 
med 95 % konfidentintervall (CI). En OR större än 1 indikerar att det fö-
religger en positiv förändring och ett OR under 1 indikerar att det förligger 
en finns en negativ förändring. Z värde används för att studera signifikan-
sen där ett större z-värde än 1.96 eller ett z-värde mindre än -1.96 är stat-
istiskt signifikant (Ttofi, Farrington & Baldry, 2008). I vissa fall förekom-
mer analyser av positiva och negativa samband mellan de fem indikatorerna 
på sociala problem främst i relation till individens ålder. För tydlighetens 
skull tas utgångspunkten från det aktuella problemet och således inte från 
frånvaron av problem då analysen beaktar eventuella positiva och negativa 
samband. Ett positivt samband innebär att problemen ökar över tid och ett 
negativt det motsatta. 
 

Könsfördelningen i urvalet 
Könsfördelningen i populationen ligger procentuellt på samma nivå under 
samtliga år vilket avspeglar representativiteten i populationen. Det innebär 
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att strax över 50 % i undersökningen är unga män och strax under 50 % 
är unga kvinnor. Även om bortfallet varierar något över tid påverkar inte 
detta könsfördelningen i materialet. 
 

Åldersfördelning i urvalet 
Fördelning avseende ålder i urvalet följer en liknande logik som könsfördel-
ningen på så vis att den procentuella andelen i de olika ålderskategorierna 
förblir relativt oförändrad under de tre åren. Detta kan tillskrivas det repre-
sentativa urvalets uppbyggnad. Emellertid, som framgår av tabell 6.1 ne-
dan, är gruppen 19- åringar den största och 25- åringar den minsta och 
däremellan sjunker antalet inom respektive ålderskategori gradvis. Dessa 
skillnader mellan ålderskategorierna kan förklaras mot bakgrund av de de-
mografiska förändringar som en konsekvens av variationen i födslotal mel-
lan åren 1979 och 1985.  
 
Tabell 6.1: Ålderssammansättning 2004. Absoluta tal och procent inom respektive ål-
derskategori. 

Ålder Antal Procent 

19 11554 21 

20 9482 17 

21 7886 14 

22 7023 13 

23 6519 12 

24 6425 12 

25 6343 12 

Total 55232 100 

Etnicitet 
Vad gäller bakgrundsvariabeln etnicitet utgår den från individens födelse-
land. Antalet födda i annat land än Sverige är i detta representativa urval 
något högre i jämförelse med andelen födda i annat land än Sverige i be-
folkningen som helhet. I ungdomsgruppen är totalt 15 % i urvalet födda i 
annat land att jämföra ca 12 % i hela befolkningen. Denna skillnad kan 
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förklaras med hänvisning till att det är en större andel som invandrat till 
Sverige i de yngre ålderskategorierna jämfört kategorin vuxna (Statistisk 
årsbok 2006, s. 115). Bortfallet uppgår, i likhet med bortfallet för variabeln 
kön, till cirka 14 % år 2004 vilket motsvarar ett bortfall på 9181 individer. 
 
Inom offentlig statistik förekommer en rad olika sätt att kategorisera in in-
dividen avseende etnicitet. Vanligtvis är individens eller föräldrarnas födel-
seland centrala för denna kategorisering. Inom denna kategori förekommer 
även flera olika begrepp såsom synliga och osynliga minoriteter samt första 
och andra generationens invandrare. Detta bidrar i sin tur till att jämförelser 
mellan resultat från olika empiriska undersökningar försvåras. I denna stu-
die har samtliga födda i Sverige kategoriserats som födelseland Sverige me-
dan samtliga födda utanför Sverige kategoriserats som födda i Övriga län-
der. Inom kategorin Sverige ingår således andra generationens invandrare 
likväl som de som är födda i de nordiska länderna räknas som utrikesfödda. 
I förhållande till detta finns dock en medvetenhet om att födelseland innebär 
en förhållandevis stelbent indelning av populationen och att detta sätt att 
dela in gruppen endast ger en fingervisning angående mönster i materialet. 
Det har visat sig förekomma stora skillnader avseende individens etable-
ringsmöjligheter vilket bland annat påverkas av individens födelseland 
(IAUF, 2014).  
 

Fem indikatorer på sociala problem  
I undersökningen används, som tidigare nämnts, fem indikatorer på att in-
divider har sociala problem. Två argument har i tidigare kapitel lyfts fram 
till att valet föll på dessa vilka här repeteras:  

1. I tidigare forskning identifieras fem livsområden som centrala för 
individens möjligheter för etablering i samhället. Förekommer en 
eller flera indikatorer på sociala problem antas detta påverka och 
begränsa individen i dess möjligheter till aktivt och fullvärdigt del-
tagande i samhällets vardagsliv. I ett internationellt perspektiv 
(inom EU-länderna) används vanligtvis nio livsområden som indi-
kerar att individen har bristande etablering i samhället. Då an-
vänds beteckningen välfärdsproblem snarare än beteckningen so-
ciala problem. I Sverige används vanligtvis sju av dessa nio pro-
blemområden (se kapitel 4). 
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2. Av de sju problemområden står fem att anträffa i det empiriska 
materialet som inhämtats från SCB:s statistikdatabas och som ut-
gör det empiriska underlaget i denna studie. Därmed inte sagt att 
det inte kan finnas andra relevanta indikatorer på att ungdomar 
har sociala problem. De fem indikatorerna är dock att betrakta 
som relevanta med utgångspunkt från den avgränsning som förelig-
ger i studien. 

 
En sammanställning av det fem problemindikatorerna visar på aggregerad 
nivå hur problemsammansättningen i gruppen 19 till 25 år ser ut 2004 (se 
tabell 6.2). Fattigdom är det vanligaste problemet och närmar 74 % av po-
pulationen är att betrakta som relativt fattiga. Detta behöver dock inte in-
nebära att det föreligger ett socialt problem då merpaten av de som studerar 
är fattiga enligt den relativa definitionen. Det näst vanligaste problemet är 
arbetslöshet därefter följer bidragsberoende, låg utbildning och arbetshan-
dikapp. Låg utbildningsnivå såväl som arbetslöshet är i likhet med fattig-
dom delvis ett resultat av individens låga ålder och ett resultat av övergångar 
(transitioner) vilket gör att dessa problem torde minska över tid. Motsatsen 
gäller arbetshandikapp som torde öka i över tid då problem först uppmärk-
sammas när individen möter arbetsmarknaden. 

 
Tabell 6.2 Sammanställning av samtliga indikator på sociala problem 2004 i antal och 
procent 

2004 Arbetslöshet Fattigdom Bidragberoende Låg utbildning5 Arbetshandikapp 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Nej 33310 51,8 16702 26,0 42764 77,4 43329 83,1 54128 98,0 

Ja 30926 48,1 47534 73,9, 12468 22,6 8730 16,7 1104 2,0 

Totalt 64236 100,0 64232 100,0 55232 100 52089 100 55232 100,0 

 
 

                                                      
5 Bortfall 12147 st., dvs. ca 19 % 
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Variabeln arbetslöshet bygger på Arbetsmarknadsstyrelsens indelning av 
andelen arbetslösa individer. I denna indelning ingår samtliga individer som 
är arbetslösa och långtidsarbetslösa. Till långtidsarbetslös räknas den som 
är arbetslös tre månader och är under 25 år. Är individen över 25 år krävs 
minst 6 månaders arbetslöshet för att individer ska anses långtidsarbetslösa. 
Till långtidsinskriven på arbetsförmedlingen räknas den som varit inskriven 
under en period på minst två år utan varaktig anställning.   
 
Den kategorisering som görs i denna studie och som innebär att andelen 
arbetslösa hamnar på en jämförelsevis hög siffra, se tabell 6.2, beror på att 
det ingår individer som är långtidsinskrivna, de som har någon form av åt-
gärd samt de som har korta anställningar och timanställningar men som 
aktivt söker arbete på arbetsförmedlingen. Variabeln kan snarare beskrivas 
som ett relativt mått på individens arbetslöshet då graden av förankring på 
arbetsmarknaden kan variera för individerna som faller in under definit-
ionen arbetslösa i studien. I intervjumaterialet tydliggörs och problematise-
ras skillnaden mellan bristande förankring på arbetsmarknaden och arbets-
löshet ytterligare. 
 
En fördel med denna definition i förhållande till andra definitioner av ar-
betslöshet är att den inte är politiskt styrd. Variabeln kan således sägas in-
dikera en problematisk arbetsmarknadssituation snarare än att vara ett ab-
solut mått på arbetslöshet. En nackdel kan dock vara att andelen med bris-
tande förankring på arbetsmarknaden saknar jämförelsetal i andra studier. 
Detta visar på svårigheten att välja en definition av arbetslösheten som på 
ett tydligt sätt beskriver hur det förhåller sig i verkligheten. Svårigheten med 
olika sätt att beskriva arbetslöshet påtalas bland annat av Arbetsmarknads-
styrelsen vilka konstaterar att verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen 
inte ska förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som SCB 
registrerar. Andelen rapporterade arbetslösa skiljer sig åt mellan de olika 
källorna på grund av olika datainsamlingsmetoder. I de fall andelen arbets-
lösa ska jämföras ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas (Arbets-
marknadsstyrelsen, 2010). 
 
I jämförelse med övriga nordiska länder ligger ungdomsarbetslösheten i Sve-
rige på en avsevärt högre nivå. Jämförelsetalen för ungdomsarbetslösheten 
i exempelvis Norge låg under 2009 på 9 % jämfört med Sverige som under 
samma period låg på 29 %. Detta tyder på att svenska ungdomar under 
möter avsevärt högre hinder för en etablering på arbetsmarknaden jämfört 
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med ungdomar i Norge. Sverige utmärker sig även i jämförelse med övriga 
europeiska länder som ett land med en hög ungdomsarbetslöshet under 
undersökningsperioden. 
 
Fattigdom kan och har i tidigare undersökningar studerats med utgångs-
punkt från en rad olika definitioner (jfr Salonen, 2011; Halleröd & Larsson, 
2007; Bradshaw & Finch, 2003). Valet står som regel mellan att välja ett 
absolut mått på ekonomisk fattigdom vilket innebär att gränsen sätts vid 
försörjningsstödsnormen eller att tillämpa en relativ definition av ekono-
misk fattigdom som snarare bygger på individens förmåga till delaktighet 
och konsumtion i paritet med omgivande samhället. En relativ fattigdoms-
definition kan vidare operationaliseras på ett flertal sätt. Halleröd, Gordon, 
Larsson och Ritalallio (2006) operationaliserar individens oförmåga att 
konsumera varor och tjänster i relation till den generella livsstilen genom 
att operationalisera ett deprivationsindex bestående av 36 konsumtionsva-
ror. I Halleröd och Larssons (2007) studie visar resultatet att 10.4 % av ett 
representativt urval av den svenska befolkningen (1998) var att betrakta 
som fattiga enligt denna komplexa operationalisering av fattigdom. In-
komstfattigdom, som kan beskrivas som betydligt enklare att undersöka, 
används som standard inom EU och operationaliseras genom att jämföra 
individens inkomst med medianinkomsten för hela populationen i landet. I 
det fall individens inkomst understiger 60 % av medianinkomsten under 
beräkningsåret är individen att betrakta som relativt fattig (jfr Salonen, 
2011; Halleröd & Larsson, 2007). I den föreliggande studien används här 
den betydligt mindre komplexa operationaliseringen av relativ fattigdom. 
En relativ fattigdomsdefinition som använder medianen som utgångspunkt 
för definitionen av fattigdom anses vara den lämpligaste metoden för att 
avgöra individens ekonomiska resurser då en medianansats till skillnad från 
en medelvärdesansats inte påverkas i samma utsträckning av extremvärden 
inom populationen (Svensson, 200?). Definitionen ger således följande; Re-
lativt fattig betecknas den som 2004 hade en inkomst som understeg 
119040 kr (se tabell 6.3). År 2005 ansågs den som hade en inkomst under 
121740 kr som relativt fattig och 2006 den som hade en inkomst under 
125700 kr. 
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Tabell 6.3: Medianinkomst och gräns för relativ fattigdom2004 i kr 
Medianinkomst i kr 2004 198400 

Gräns för relativ fattigdom, dvs. under 60 % av medianinkomsten 
2004 

<119040 

Källa: Medianinkomsten SCB (2004) 
 
Det råder vidare en stor variation inom gruppen relativt fattiga. En mer 
nyanserad analys tydliggör att detta fattigdomsmått innebär en grov för-
enkling av fattigdomen som problem. För att tydliggöra och nyansera detta 
grova fattigdomsmått ytterligare kan resultatet brytas ned i fler nivåer. 
Detta visar på, vilket framgår av tabell 6.4, att merparten av ungdomarna 
hade en inkomst som vida understiger 60 % av medianinkomsten. 

 
Tabell 6.4: Andelen % ungdomar i undersökningen som 2004 är relativt fattiga och 
andelen procent av dessa som lever i ekonomiskt utsatthet dvs. där inkomsterna un-
derstiger 50 % av medianen. 

År 2004  Procent 

Total andel som faller in under definitionen relativ fattigdom  74  

Andel av de relativt fattiga vars inkomst understiger 50 % av media-
ninkomsten 

 79  

 

 
För merparten unga som ingår i undersökningen handlar det inte enbart om 
relativ fattigdom vilket gör att individerna löper risk för fattigdom. Det 
handlar i de flesta fall, 79 %, även om att individen är att betrakta som 
ekonomiskt utsatt enligt rådande definitioner. Tabellen 6.4 visar fördel-
ningen med utgångspunkt från en sådan indelning av hur många som har 
en inkomst vilken understiger 50 % av medianinkomsten och betraktas som 
att de inte enbart löper en risk för fattigdom utan att dessa även är att be-
trakta som ekonomiskt utsatta. Närmare fyra femtedelar av de som är att 
betrakta som relativt fattiga är även ekonomiskt utsatta. Variabeln pekar 
således ut ungdomar som en grupp med mycket små ekonomiska resurser. 
Mot denna bakgrund kan även slutsatsen dras att ungdomars ekonomiska 
livssituation kraftigt begränsar gruppens möjligheter till ett fullvärdigt och 
aktivt deltagande i samhällets vardagsliv. Det kan dock vara problematiskt 
att jämföra unga individers inkomster med den totala populationens medi-
aninkomst och vi får anta att en sådan jämförelse oavsett läget för gruppen 
ungdomar kommer att visa på en stor andel relativt fattiga. En möjlighet 
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hade varit att operationalisera den relativa fattigdomen genom att jämföra 
medianinkomsten inom den valda ålderskategorin snarare än jämföra med 
hela populationen. Samtidigt följer valet av ansats att definiera den relativa 
fattigdomen en teoretisk förståelse av konsumtion. Vi kan således konsta-
tera med utgångspunkt från detta resultat att merparten av ungdomarna i 
studien har begränsade möjligheter att konsumera och således begränsas 
delaktigheten i konsumtionssamhället. 
 
Med variabeln bidragsberoende vägs den ersättning individen erhåller för 
sin försörjning in i form av försörjningsstöd från socialtjänsten eller som 
sjukersättning från försäkringskassan. I tidigare forskning används detta 
som en strikt definition på att individen är bidragsberoende i inkomstter-
mer.  
 
I denna variabel görs ingen åtskillnad mellan den som erhållit sociala för-
måner, försörjningsstöd eller sjukersättning, vid enstaka tillfällen eller un-
der en längre tidsperiod under året. Trots att det föreligger empiriska skill-
nader mellan att uppbära försörjningsstöd och sjukersättning under en av-
gränsad tidperiod jämfört med att erhålla ersättningen en längre tid slås 
försörjningsstöd och sjukersättning ihop till en indikator på att det förelig-
ger ett socialt problem. 
 
Studeras enbart andelen som erhöll försörjningsstöd under 2004 är det no-
terbart (se tabell 6.2), att andelen som uppbär försörjningsstöd i populat-
ionen uppgick till 7 % vilket är något högre än andelen försörjningsstöds-
tagare i hela den svenska befolkningen där andelen under samma period låg 
på 6 % (Social rapport, 2006). Resultatet visar att i gruppen 19–25-åringar 
är graden av ekonomiska problem något högre jämfört med genomsnittet 
(jfr SOU 2001:79). 
 
Indikatorn bidragsberoende består, som tidigare nämnts, av såväl försörj-
ningsstöd som av ersättning från försäkringskassan i form av sjukersättning 
betalad av försäkringskassan. Det innebär att enbart de som har längre sjuk-
skrivningsperioder som kräver sjukintyg ingår i denna variabel. Resultatre-
dovisningen visar att då dessa två variabler slås samman, se tabell 6.2, upp-
går andelen bidragsberoende till nästan 23 % under 2004. 
 
I tidigare forskning beaktas utbildningsnivån både som en riskfaktor och en 
skyddsfaktor för etablering. Hög utbildning ökar ungdomens möjligheter 
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att framgångsrikt manövrera övergången till vuxenvärlden genom att det 
har en positiv inverkan på individens möjlighet till etablering på arbets-
marknaden. En låg utbildning ökar risken för att ungdomen får flertalet 
etableringsproblem (Social rapport, 2010). Flertalet studier visar att ungdo-
mar som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbets-
lösa och löper störst risk att bli långvarigt arbetslösa (SOU 2007:18). I ut-
redningen (a.a.) lyfts bristande utbildning fram som det största och mest 
avgörande hindret för etablering för ungdomarna mellan 20–24 år. 
 
Variabeln låg utbildning definieras som avsaknad av gymnasieutbildning. 
Denna variabel bestäms med utgångspunkt från den högsta avklarade ut-
bildningen. I materialet saknar ca 17 % av ungdomarna under 2004 full-
ständiga gymnasiebetyg. Denna siffra skiljer sig från Skolverkets statistik 
som visar att 28 procent av landets 20-åringar saknade grundläggande be-
hörighet för högre studier under 2005 och 2006 (Skolverket, 2009). Vad 
dessa skillnader beror på är svårt att slå fast. Det tycks dock ske en un-
derskattning i det statistiska underlaget av andelen som saknar behörighet 
för högre studier.  
 
Andelen med arbetshandikapp bygger på den indelning som arbetsför-
medlingen rapporterar. Cirka 2 % ungdomar hade under 2004 någon form 
av arbetshandikapp. Det skedde dock en ökning mellan 2004 och 2005. 
Andelen med någon form av arbetshandikapp ökade procentuellt till nästan 
5 % 2005 för att sedan ligga på denna nivå. Det finns dock vissa brister i 
dokumentationen som medföljer statistiken. Med detta i åtanke bör viss 
försiktighet tas vid tolkningen av resultatet.  Även om överskattningar kan 
förekomma tyder det kvalitativa materialet snarare på att det sker en un-
derskattning av hur många i populationen som upplever hinder för delak-
tighet på arbetsmarknaden till följd av en funktionsnedsättning som inte 
stämmer överens med arbetsförmedlingens kategorier. Det tycks vidare som 
att Arbetsmarknadsstyrelsens kategorisering varierar mellan de tre åren vil-
ket till viss del kan förklara den procentuella skillnaden mellan 2004 och 
övriga år. De tydligaste skillnaderna återfinns inom kategorin rörelsehinder 
som 2004 låg på 2 % jämfört med rörelsehinder 2005 som ökade till 5 % 
för att sedan sjunka till 4 % år 2006. Detta kan delvis förklaras av den 
förändring som skedde i kategoriseringen av rörelsehinder och då främst 
avseende kategorin övriga rörelsehinder.  
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Förändringar i de fem indikatorerna över tid 
Så långt har fokus främst legat på beskrivningar av första mättillfället och 
hur de sociala problemen fördelar sig i gruppen. Vissa antydningar har dock 
förekommit i att det sker vissa förändringar över tid. I nedanstående avsnitt 
beaktas de observerade förändringarna mer ingående. Förhållandet 2004 
jämförs med de förändringar som sker 2005 och 2006. Ett förtydligande 
kan här vara på sin plats. Det handlar om förändringar i de fem indikato-
rerna på sociala problem för samma kohort ungdomar mellan åren 2004 
till 2006. Gruppen är mellan 20 och 26 år 2005 och att gruppen är mellan 
21 och 27 år 2006. 
 

Förändringar i den relativa fattigdomen 
Trenden är att andelen relativt fattiga ungdomar minskar med närmare 10 
% respektive år (se tabell 6.5). Andelen fattiga minskar från 73,9 % till 55,9 
% mellan 2004 och 2006. På så vis minskar problemet över tid.  
 
Tabell 6.5 Förändringar under de tre studerade åren i antal och procent som hade en 
inkomst som understeg 60 % av medianinkomsten i landet och som av denna anled-
ning var relativt fattiga 

Relativt fattiga 2004 2005 2006 

 Antal %  Antal % Antal % 

Nej 16766 26,1 22483 35,0 28264 44,0 

Ja 47470 73,9 % 41753 64,9 % 35972 55,9 % 

Totalt 64236 100,0 64236 100,0 64236 100,0 

 
En fördjupad analys där förändringen i andelen i undersökningen som är 
relativt fattiga över tid sätt i relation till variabeln ålder visar att det före-
ligger ett negativt samband mellan relativ fattigdom och ålder. Jämförs de 
olika ålderskategorierna med varandra visar resultatet att fattigdomen är 
större bland yngre än bland äldre. Ett exempel hämtat från år 2004 visar 
att 98 % av 19-åringarna var relativt fattiga jämfört med 50 % av 25-åring-
arna. Skillnader i andelen relativt fattiga 19-åringar och 25-åringar ligger i 
linje med den förväntade relation som antas föreligga mellan ålder och in-
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komst. Detta kan till stor del förklaras av att flertalet 19-åringar gick i gym-
nasiet under första halvan av inkomståret 2004 och därmed saknar eller har 
begränsade inkomster och av att transitionen från utbildning till arbete sker 
under denna livsfas. 
 

Förändringar i ungdomsarbetslösheten 
Beaktas arbetslösheten över tid sker endast modesta förändringar (se tabell 
6.6). År 2004 var 51,8 % registrerade som arbetslösa. Andelen arbetslösa 
minskar med 5, 9 % mellan år 2004 och 2005. Därefter ökar arbetslösheten 
till år 2006 till 47,9 %. Dessa förändringar gör att det inte föreligga ett 
starkt negativt samband mellan ålder och arbetsmarknadsanknytning i po-
pulationen. Detta kan mest troligt tillskrivas den förändrade arbetsmark-
nadsanknytning som gruppen som helhet erfar under undersökningspe-
rioden, det vill säga som ett resultat av att ungdomsarbetslösheten ökar. 
Resultatet tolkas som att transitionen mellan utbildning och arbete blir mer 
utsträckt och att denna förlängda tid det tar för ungdomar att etablera sig 
på arbetsmarknaden ska förstås i relation till de strukturella förändringar 
som sker på arbetsmarknaden som ökar den generella ungdomsarbetslös-
heten.  

 
Tabell 6.6: Förankring på arbetsmarknaden över tid. Absoluta tal och procent 

Arbetslös 2004 2005 2006 

 Antal %  Antal % Antal % 

Nej 30926 48,1 34744 54,0 33424 52,0 

Ja 33310 51,8 29492 45,9 30812 47,9 

Totalt 64236 100,0 64236 100,0 64236 100,0 

 

Förändringar i bidragsberoende 
År 2004 var cirka 23 % av ungdomar bidragsberoende. Andelen bidrags-
beroende ökade till cirka 30 % 2005 och till cirka 35 % 2006. Dessa skill-
nader är signifikanta (Chi-Square value 1 479,2, df 2, Asymp.Sig. ,000). 
Andelen i behov av bidrag för försörjning ökar under samma period för 
populationen som helhet. I takt med att andelen relativt fattiga minskar ty-
der detta resultat på att andelen absolut fattiga ökar om än inte i lika hög 
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utsträckning som minskningen av andelen relativt fattiga under samma pe-
riod. Resultatet visar att det föreligger statistiskt säkerställda skillnader mel-
lan andelen bidragsberoende respektive år (Asymp. Sig. ,000). Detta impli-
cerar ett samband mellan ålder och bidragsberoende. Längre fram i kapitlet, 
under avsnittet ålder och indikatorer på sociala problem, beaktas detta sam-
band närmare. 

 
Tabell 6.7: Bidragsberoende någon gång under 2004, 2005 & 2006. Absoluta tal och 
procent 

Bidragsberoende 2004 2005 2006 

 Antal %  Antal % Antal % 

Nej 42764 77,4 38663 70,0 35901 65,0 

Ja 12468 22,5 16569 29,9 19331 34,9 

Totalt 55232 100,0 55232 100,0 55232 100,0 

 

Förändringar i gruppens utbildningsnivå 
Vad gäller förekomsten av låg utbildning föreligger ett på förhand förväntat 
samband mellan utbildningsnivå och individens ålder. I takt med att indivi-
dens ålder stiger ökar också utbildningsnivån. År 2004 hade närmare 17 % 
av individerna mellan 19 och 25 år en utbildningsnivå under gymnasienivå. 
Denna andel sjönk till strax under 14 % år 2006. Därutöver sker en stor 
förändring avseende andelen i populationen med eftergymnasial utbildning 
där en ökning från 19 % 2004 till 31 % 2006 kunde iakttas. Samtliga ob-
serverade skillnader är statistiskt säkerställda på ,05 nivå. 
 

Förändringar i arbetshandikapp 
Som tidigare berörts tycks det ske en ökning av andelen med ett arbetshan-
dikapp över tid. Denna variabel utgör den minst robusta i studien då lite är 
känt om vad förändringen beror på. Tre plausibla förklaringar kan tänkas 
påverka denna förändring. 1) den statistiska ökningen av andelen med ett 
arbetshandikapp beror på förändringar av klassifikationen hos arbetsför-
medlingen (AMS), 2) funktionsnedsättningen leder till ett arbetshandikapp 
först efter att individen sökt arbete och 3) individen förvärvar ett arbetshan-
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dikapp under mätperioden. Det är inte otänkbart att andelen med ett regi-
strerat arbetshandikapp ökar i över tid då vissa funktionsnedsättningar vi-
sar sig först efter en viss tid. 
 

Slutsatser om förändringar över tid 
Resultatet visar att vissa problem minskar över tid för gruppen ungdomar 
med problem som helhet. Gruppen ökade sina inkomster såväl som sin ut-
bildningsnivå. Under undersökningsperioden ökade populationens utbild-
ningsnivå då fler erhöll gymnasiekompetens samtidigt som andelen relativt 
fattiga minskade. Detta indikerar att populationen på dessa livsområden 
har stärkt sin ställning och fått en förbättrad etableringssituation. Å ena 
sidan kan ungdomarna sägas ha tagit två steg framåt genom förbättrade 
ekonomiska resurser och ökad utbildningskompetens. Å andra sidan kan 
ungdomarna sägas ha tagit två steg tillbaka i förhållande till fördjupade 
ekonomiska problem och genom ytterligare begränsning av etableringsmöj-
ligheterna på arbetsmarknaden. Det är svårt att mer ingående beskriva om 
den observerade ökningen av andelen med funktionsnedsättning ökat över 
tid och om detta inneburit en försämring på aggregerad nivå. Frågan är 
dock hur dessa aggregerade bilder av sociala problem för gruppen unga 
vuxna befästs eller utmanats då förändringar över tid studeras i förhållande 
till bakgrundsvariablerna kön, ålder och etnicitet. De frågor som nedan be-
aktas med utgångspunkt från det statistiska materialet är hur de sociala pro-
blemen förändras om analysen genomförs med hänsyn taget till individens 
ålder samt hur de fem sociala problemen interagerar med variablerna kön 
och etnicitet. 
 

Förändringar i sociala problem med utgångspunkt i ålder, kön 
och etnicitet 
Målsättningen med detta analyssteg där problemen studeras med utgångs-
punkt i bakgrundsvariablerna kön, ålder och etnicitet är att resultatet skall 
bidra till en än mer nyanserad bild av de sociala problemen. I den följande 
redovisningen har dock ett urval genomförts av det material som studerats 
och redovisas. En redovisning av positiva och negativa samband som rör 
ålder genomförs enbart i de fall dessa inte har diskuterats i den tidigare re-
dovisningen. Vidare sker det endast redovisningar av bakgrundsvariablerna 
i de fall det förekommer statistiskt säkerställda signifikanta skillnader. Av 
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utrymmesskäl genomförs ingen fullständig redovisning av respektive indi-
kator och bakgrundsvariabel här. Den som är intresserad av fördelningen 
på basis av fler bakgrundsvariabler hänvisas till appendix. 
 

Ålder och indikatorer på sociala problem 
I relation till ålder visar den statistiska undersökningen att den relativa fat-
tigdomen minskar med ökad ålder. Detta innebär att andelen av de som har 
en inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten minskar i takt med 
att de blir äldre. Gruppen 19-åringar är den grupp som minskar sina in-
komster under de tre åren. Minskningen över tid av andelen relativ fattiga 
är störs (27 %) för de som 2004 var 19 år. 

 
Tabell 6.8: Förändring i andelen relativt fattiga inom respektive ålderskategori i pro-
cent mellan 2004 och 2006. 

Andelen relativt fattiga i 
procent för respektive ål-
derskategori 

Ålder 
2004 

 Pro-
cent  

Ålder 
2005 

 Pro-
cent 

Ålder 
2006 

 Pro-
cent 

 
 
 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

98 % 
85 % 
74 % 
67 % 
61 % 
57 % 
50 % 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

85 % 
74 % 
68 % 
62 % 
55 % 
52 % 
45 % 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

71 % 
66 % 
61 % 
56 % 
49 % 
44 % 
39 % 

Samtliga skillnader är signifikanta på .05 nivå 
 
Avseende indikatorn bidragsberoende visar resultatet av den statistiska ana-
lysen att detta problem i motsats till den relativa fattigdomen ökar i och 
med ökad ålder. Av tabell 6.8 tydliggörs att den relativa fattigdomen mins-
kade. För gruppen som vid första tillfället var 23 år minskade fattigdomen 
med 12 % över tid. För denna grupp var ökningen av andelen bidragsbero-
ende som störst. Andelen bidragsberoende ökade över tid med 8 % från 31 
% till 39 %. Dessa två resultat visar att den totala fattigdomen minskar 
samtidigt som att den gruppen med problem får en fördjupad ekonomisk 
problematik där behovet av bidrag ökar.  
 
Arbetshandikapp som indikator ligger på en förhållandevis stabil nivå oav-
sett ålder. Även om detta ökar mellan 2004 och övriga undersökningsår 
sker denna ökning över alla åldrar. Det går alltså inte att konstatera att 
detta drabbar någon specifik ålder mer frekvent än övriga.  
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Studeras individernas utbildningsnivå ligger utbildningsnivån relativt stabil 
över tid oavsett ålder då mellan 12- 15 % saknar motsvarande gymnasiebe-
hörighet. Analyser visar dock att det sker en relativt stor minskning av an-
delen med indikatorn låg utbildningsnivå närvarande men att detta kan hän-
visas till när majoriteten går ut gymnasiet. Värt att notera kan vara att ut-
bildningsnivån generellt höjs i populationen. Det vill säga att andelen med 
högre utbildning ökar medan andelen med en låg utbildningsnivå är relativt 
konstant. 
 

Kön och indikatorer på sociala problem 
Analysen visar att könstillhörigheten påverkar risken för att drabbas av so-
ciala problem på olika sätt. I relation till tre av de fem indikatorerna före-
ligger skillnader mellan män och kvinnor både vid respektive mättillfälle 
och avseende förändring över tid (se tabell 6.9). I relation till indikatorn 
fattigdom och bidragsberoende föreligger signifikant skillnader mellan män 
och kvinnor. Fler unga kvinnor är relativt fattiga jämfört med unga män 
2004 (odds ration 1,34, z 18,09, sig. > ,05) och 2006 (odds ratio 1,41, z 
21,77, sig. > ,05). Analysen visar vidare att risken är högre för kvinnor jäm-
fört med män att dabbas av fattigdom över tid (odds ratio 1,04, z 2,39, sig. 
> ,05). Risken för kvinnor att drabbas av bidragsberoende är vidare högre 
för kvinnor 2004 (odds ratio 1,40, z 16,72, sig. > ,05)  och 2006 (odds ratio 
1,55, z 21,95, sig. > ,05). På likande sätt som att risken för relativ fattigdom 
ökade över tid var högre för kvinnor var även risken att för bidragsberoende 
ökade över tid större för kvinnor jämfört med män (odds ratio 1,10, z 4,09, 
sig. > ,05). Sammantaget visar tabell 6.9 att fler unga kvinnor jämfört med 
unga män var relativt fattiga och bidragsberoendet 2004 och 2006 och att 
riskerna att få dessa problem över tid ökade mer för kvinnor jämfört med 
män.  
 
En tänkbar samvariation mellan fattigdom och bidragsberoende antas före-
ligga då fattigdomen liksom bidragsberoendet drabbar de unga kvinnorna i 
högre utsträckning jämfört men de unga männen (se tabell 6.9). 
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Tabell 6.9 Redogörelse för Odds ratio, konfidensintervall, z-värde och p-värdet 2004 
och 2006 samt före och efter mätning med 95 % konfidensintervall för samtliga indi-
katorer i relation till kön 

Problem indicator OR CI Z P 
1. Kön och fattigdom 2004 1,34 1,30-1,39 18,09 Sig 
2. Kön och fattigdom 2006 1,41 1,36-1,45 21,77 Sig 
3. Kön och fattigdom förändring över tid 1,04 1,00-1,08 2,39 Sig 
4. Kön och bidragsberoende 2004 1,40 1,35-1,46 16,72 Sig 
5. Kön och bidragsberoende 2006 1,55 1,49-1,61 21,95 sig 
6. Kön och bidragsberoende över tid 1,10 1,05-1,16 4,09 Sig 

 
Det förelåg inga skillnader mellan könen avseende indikatorerna arbetslös-
het, arbetshandikapp och låg utbildning.  
 
Analysen visar vidare att indikator bidragsberoende i gruppen män ligger 
relativt konstant över tid då runt 20 % av de unga männen är i behov av 
bidrag för sin försörjning över tid. Indikatorn bidragsberoende ökar för i 
gruppen unga kvinnor från 25,9 % till 27,9 % vilket i absoluta tal innebär 
en ökning med 541 personer mellan 2004 och 2006 (se tabell 6.10). På basis 
av detta kan slutsatsen dras att kön antas påverka individens ekonomiska 
möjligheter då det föreligger skillnader och då utvecklingen ser olika ut be-
roende på kön. 

 
Tabell 6.10 Andelen relativt fattiga män respektive kvinnor i procent för respektive 
undersökningsår. 

 Fattigdom 
2004 

Bidragberoende 
2004 

Fattigdom 
2005 

Bidragsberoende 
2005 

Fattigdom 
2006 

Bidragsberoende 
2006 

Män 69,6 % 
19717 

19,9 % 
5633 

58,9 % 
16619 

20,9 % 
5915 

50,9 % 
14365 

19,9 % 
5633 

Kvinnor 77,9% 
21109 

25,9 % 
7036 

70,9 % 
19214 

28,9 % 
7848 

60,9 % 
16508 

27,9 % 
7577 

 
Resultatet visar att unga kvinnor som grupp har en högre utbildningsnivå 
jämfört med unga män. Av tabellen 6.11 framgår att fler män jämfört med 
kvinnor var lågutbildade 2004 men att dessa skillnader minskade över tid.  
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Tabell 6.11: Förhållandet mellan kön och utbildningsnivå i procent 2004-2006. 

 
Resultatet av tabell 6.11 visar att minskningen av andelen med låg utbild-
ning är större bland unga män jämfört med unga kvinnor. Andelen lågut-
bildade män minskar från 17,9 % till 10 % mellan åren 2004 och 2006. 
Motsvarade minskning för kvinnor är från 14,5 % till 9 %. Problemet ut-
jämnas över tid även om andelen kvinnor drabbade av denna problematik 
är mindre jämfört med män.  
 
Även om resultatet visar att utbildningsnivån är högre i gruppen unga kvin-
nor mellan 19-25 år jämfört med männen är såväl andelen fattiga och bi-
dragsberoende högre såväl som risken är större att dessa två problem ökar 
över tid. 
 

Skillnader i relation etnicitet  
Vad gäller de fem studerade indikatorerna på sociala problemen återfinns 
en rad skillnader mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar född i 
annat land. Resultatet visar på stora skillnader mellan de jämförda grup-
perna avseende problemet relativ fattigdom. I tabell 6.11 framgår att risken 
för fattigdom är mer än 10 % större för gruppen som är födda i annat land 
än Sverige jämfört med de ungdomar som är födda i landet. Den enda vari-
abeln som är undantagen denna regel om skillnad baserat på individens fö-
delseland är problemet bidragsberoende år 2004.  
 
Ett tydliggörande kan här göras avseende storleken på skillnaderna i relat-
ion till individens födelseland. När skillnader föreligger avser stora skillna-
der mellan grupperna skillnader som överstiger 10 % och små skillnader 
sådan som understiger 10 %.  
 
Resultatet av tabell 6.11 visar att det föreligger skillnader mellan individer 
födda i Sverige och individer födda i annat land. Den relativa fattigdomen 
minskar för båda grupperna men fler inom kategorin födda i annat land är 

Låg utbildning  2004 2005  2006 

Män  
 
Kvinnor 

4788  
17,9 % 
3924 
14,5 % 

3380  
12 % 
2706  
10 % 

2816  
10 % 
2435  
9 % 
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drabbade av problemet. Jämförs andelen drabbade av relativ fattigdom 
2004 var andelen fattiga i gruppen födda i Sverige 71,9 % medan andelen 
fattiga födda i annat land uppgick till 82,9 %. Således föreligger stora skill-
nader i relation till födelseland i andelen relativt fattiga år 2004.  
 
Tabell 6.11: Förhållandet mellan relativ fattigdom och etnicitet i procent. 

Relativt fattiga 2004 2005 2006 Totalt 

Födda i Sverige  33802 
71,9 % 

30985 
65,9 % 

24412 
51,9 % 

89199 
83 % 

Födda i annat land 6875 
82,9 % 

6295 
75,9 % 

5550 
66,9 % 

18720 
17 % 

Totalt 40677 
100,0 

37280 
100,0 

29962 
100,0 

107919 
100,0 

 
Analysen visar att grupperna följs åt på så vis att problemet relativ fattig-
dom minskar över tid. 
 
Den relativa fattigdomen är större för gruppen födda i annat land i jämfö-
relse med gruppen födda i Sverige 2004 (Odds ratio 1.89, z 20,66 sig. > ,05) 
och 2006 (Odds ratio 1.87, z 24,99, sig. > ,05). Däremot visar analysen inte 
på några skillnader vad gäller riskerna för fattigdomen över tid. Resultatet 
innebär att det föreligger lika stor risk för relativ fattigdom över tid för 
gruppen födda i Sverige och för gruppen födda i annat land (tabell 6.12).  
 
Analysen visar att det även förelåg skillnader i relation till bidragsberoende 
då hänsyn tagits till individens födelseland (tabell 6.12). Det förelåg ingen 
skillnad på gruppnivå år 2004 i relation till detta problem. Beroendet av 
bidrag var dock större i gruppen födda i annat land jämfört med gruppen 
födda i Sverige år 2006 (Odds ratio 1.17, z 5,83, sig. > ,05). Vidare ökade 
skillnaderna mellan dessa grupper över tid. Risken att bli bidragsberoende 
ökade således över tid i högre utsträckning för gruppen födda i annat land 
jämfört med gruppen födda i Sverige (Odds ratio 1.17, z 24,68, sig. > ,05).  
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Tabell 6.12 Redogörelse för Odds ratio, konfidensintervall, z-värde och p-värdet 2004 
och 2006 samt riskutveckling över tid 2004 – 2006  med 95 % konfidensintervall i 
relation till födelseland 

Problem indicator OR CI Z P 
1. Födelseland fattigdom 2004 1,89  1,78-

2,01 
20,66 Sig. 

2. Födelseland och fattigdom 2006 1,87 1,78-
1,96 

24,99 Sig. 

3. Födelseland och fattigdom över tid 0,98  0,92-
1,05 

-0,36 Ns 

4. Födelseland och bidragsberoende 2004 0,99 0,94-
1,05 

0,041 Ns 

5. Födelseland och bidragsberoende 2006 1,17 1,11-
1,23 

5,83 Sig. 

6. Födelseland och bidragsberoende över tid 1,17  1,09-
1,25 

4,68 Sig. 

7. Födelseland och arbetslöshet 2004 2,56 2,42–
2,71 

33,52  Sig. 

8. Födelseland och arbetslöshet 2006 1,50 1,43–
1,57 

16,72 Sig. 

9. Födelseland och arbetslöshet över tid Ns Ns Ns Ns 
10. Födelseland och arbetshandikapp 2004,  
Födelseland och arbetshandikapp 2006 Födel-
seland och arbetshandikapp över tid 

Ns Ns Ns Ns 

11. Födelseland och utbildning 2004 1,93 1,83-
2,05 

22,87 Sig. 

12. Födelseland och utbildning 2006 2,35  2,20-
2,51 

25,31 Sig. 

13. Födelseland och utbildning över tid 1,21 1,12 -
1,30 

5,03 Sig. 

Sig. = signifikant, Ns=inte signifikant.  
 

Det visar sig även föreligga stor skillnader avseende problemet bristande 
förankring på arbetsmarknaden och i relation till låg utbildning beroende 
på födelseland. Samtliga problemindikatorer förutom arbetshandikapp är 
mer vanliga i gruppen som invandrat till Sverige jämfört med gruppen födda 
i Sverige. Vidare är risken att drabbas av problem högre bland de som in-
vandrat jämfört med de som är födda i Sverige när det gäller problemen 
bidragsberoende och låg utbildning.  
 
Arbetslösheten är högre i gruppen som invandrat till Sverige jämfört med 
gruppen födda i Sverige vilket framgår av tabell 6.13.  
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Tabell 6.13: Förhållandet mellan svag förankring på arbetsmarknaden och etnicitet i 
procent. 

Arbetslöshet 2004 2005  2006 

Födda i Sverige 
 
Födda i annat land 

27229 
58 % 
6461 
78 % 

26760 
57 % 
5881 
71 % 

23943 
51 % 
5053 
61 % 

 
År 2004 var skillnaderna som störst mellan gruppen födda i Sverige jämfört 
med gruppen födda utanför Sverige (tabell 6.13). Skillnaderna mellan grup-
perna minskade något till år 2006 (tabell 6.13). Även om gruppen som in-
vandrat har en mer problematisk arbetsmarknadsanknytning jämfört med 
gruppen födda i Sverige har båda grupperna förbättrade sina etablerings-
möjligheter över tid. 
 
Det föreligger inga signifikanta skillnader mellan svenskar och invandrare 
när det gäller bidragsberoende år 2004 (tabell 6,12 & 6.13). Resultatet visar 
dock att det föreligger skillnader mellan grupperna under 2005 och 2006 
(se rad 5 i tabell 6.14). Även om skillnaderna mellan grupperna är små så 
ökar bidragsberoendet mest för gruppen som invandrat medan problemet 
ligger relativt konstant över tid för gruppen födda i Sverige (tabell 6.13 och 
tabell 6.14). 
 
Tabell 6.14: Förhållandet mellan bidragsberoende och etnicitet i procent 

Bidragsberoende 2004 2005  2006 

Födda i Sverige 
 
Födda i annat land 

10806 
23,0 % 
1905 
22,9 % 

11267 
23,9 % 
2236 
26,9 % 

11267 
23,9 % 
2236 
26,9 % 

 
Det förelåg inga skillnader mellan de unga födda i Sverige och de unga 
födda i annat land avseende arbetshandikapp. Indikatorn är lika frekvent 
förekommande hos de båda grupperna samtidigt som att grupperna följer 
samma utveckling över tid. 
 
Den största skillnaden mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar som 
invandrat föreligger i relation till indikatorn låg utbildning (se tabellerna 
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6.12 samt 6.15). Analysen visar att det föreligger skillnader mellan grup-
perna vid respektive mättillfälle såväl som över tid för grupperna. Detta in-
nebär mer konkret att fler födda utanför Sverige saknar grundläggande be-
hörighet för högre studier och att den tid det tar att erhålla denna resurs är 
mer utsträckt för denna grupp jämfört med svenskfödda ungdomar. 
 
Tabell 6.15: Förhållandet mellan låg utbildning och etnicitet de tre undersökta åren 

Låg utbildning 2004 2005  2006 

Födda i Sverige 
 
Född i annat land 

6572 
14 % 
1988 
24 % 

4694 
10 % 
1573 
19 % 

3755 
8 % 
1408 
17 % 

 
Orsaksförklaring till de uppmätta skillnaderna i relation till individens fö-
delseland ligger utom räckhåll för det empiriska material som denna studie 
bygger på. På liknande sätt som i relation till de könsskillnader som förelig-
ger krävs det teoretiska begrepp för att fånga de strukturer och mekanismer 
som skapar och upprätthåller skillnader mellan de födda i Sverige och de 
som invandrat. En sådan struktur som kan skapar skillnader i relation till 
utbildningsnivån tydliggörs i den intensiva studien och har koppling till mi-
gration- och integrationsprocessen. Ligger denna nära i tid är det inte säkert 
att individen vid tiden för undersökningen hunnit erhålla de formella behö-
righetskraven. 
 

Sammanfattningsvis 
I ovan anförda resultatredovisning har de undersökta sociala problemen 
som är av central betydelse för individens etablering i samhället redovisats. 
Dessutom har variablernas begränsningar till viss del identifierats. Det är 
nu möjligt att formulera några preliminära slutsatser i förhållande till det 
redovisade materialet. Bortfallet ligger förhållandevis stabilt över tid på runt 
14 % för respektive variabel. Bortfallet påverkar inte den procentuella för-
delningen på bakgrundsvariablerna ålder, kön eller etnicitet nämnvärt tack 
vare urvalets utformning. Även om det statistiska underlaget i vissa avseen-
den är bristfälligt väger fördelarna med en representativ undersökning 
tyngre än nackdelarna.  
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Sammanfattningsvis visar analyserna att merpaten av ungdomarna, 81 %, 
var drabbade av minst en av de undersökta indikatorerna på sociala pro-
blem vid det första mättillfället. Vidare visar resultatet att det finns skillna-
der inom gruppen ungdomar mellan 19 och 25 år som är drabbade av soci-
ala problem.  
 
Den vanligaste formen av sociala problem inom gruppen var relativ fattig-
dom följt av arbetslöshet. Detta resultat ligger i linje med vad som är känt 
från tidigare studier angående ungdomars svaga ekonomiska ställning och 
svaga förankring på arbetsmarknaden (Kommittén Välfärdsbokslut, 2005; 
Social rapport 2010). Närmare hälften av ungdomarna hade inte enbart ett 
problem närvarande utan det förelåg två problem. I relation till studiens 
begreppsliga modell är situationen allvarligare då det föreligger fler pro-
blem. Det är således möjligt att tala om att dessa inte bara är drabbade av 
problem utan att det även föreligger utsatthet. Det tredje vanligaste proble-
met var bidragsberoende, antingen i form av att individen erhöll ersätt-
ningen från försäkringskassan eller i form av försörjningsstöd från social-
tjänsten. Dessa tre indikatorer på problem är nära förknippade med 
varandra vilket betyder att arbetslösheten kan leda till ekonomiska problem 
som i sin tur ger fattigdom. Blir fattigdomen varaktig kan detta leda till 
svårigheter att själv klara av den ekonomiska utsattheten och individen blir 
beroende av försörjningsstöd. Det ena tillståndet kan således påverka det 
andra, vilket i sin tur kan resultera i det tredje. Det fjärde vanligaste proble-
met i populationen var låg utbildning, här definierat som avsaknad av gym-
nasiekompetens. I minst utsträckning drabbades ungdomar av problemet 
arbetshandikapp. 
 
Hur denna relation ser ut, det vill säga hur kombinationen av sociala ter sig 
samt vilka förändringar som sker när det gäller kombinationen av problem 
över de tre åren, står i centrum för nästa steg i analysen. Genom att tillämpa 
CFA-metoden är relation mellan de olika problemen möjlig att fånga. Detta 
kan ytterligare utveckla den studiens modell över ackumuleringen av sociala 
problem.  
 
Bilden av ungdomar som har problem kan ytterligare kompletteras med en 
mer differentierad bild av de problem som ungdomar möter då de sociala 
problemen studeras mot bakgrund av bakgrundsvariablerna ålder, kön och 
etnicitet. Yngre ungdomar löper en större risk att drabbas av fattigdom jäm-
fört med äldre ungdomar. Äldre ungdomar löper större risk att drabbas av 
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bidragsberoende jämfört med yngre individer. Följer vi exempelvis gruppen 
23-åringar under de tre åren kan vi se en 8-procentig ökning av andelen 
bidragsberoende från 31 % 2004 till 39 % 2006. Denna ökning innebär 
inte nödvändigtvis att samtliga fått ett ökat behov av försörjningsstöd. Ök-
ningen kan även bero på att flertalet kommuners regelverk kring utbetalning 
av försörjningsstöd till ungdomar samt föräldrarnas vilja och förmåga till 
försörjningsansvar minskat. Resultatet indikerar dock att det föreligger ett 
positivt samband mellan ålder och bidragsberoende på så vis att den totala 
andelen bidragsberoendet ökar över tid. 
 
Det föreligger vidare vissa könsskillnader inom gruppen som har sociala 
problem. Resultatet visar bland annat att unga kvinnor i större utsträckning 
än unga män är drabbade av relativ fattigdom och bidragsberoende samt 
att dessa skillnader inte nämnvärt förändras under de tre undersökta åren. 
Så långt är unga kvinnor i högre utsträckning drabbade av sociala problem 
jämfört med unga män. Även motsatsen föreligger, det vill säga att vissa 
sociala problem är mer vanligt förekommande bland unga män. Detta är 
fallet med låg utbildning där fler män har en låg utbildning jämfört med 
unga kvinnor under samtliga tre år.  
 
Det föreligger även skillnader inom gruppen som har sociala problem som 
grundar sig på individens födelseland. Andelen födda utanför Sverige är i 
högre utsträckning drabbade av relativ fattigdom jämfört med individer 
födda i Sverige. Dock var fler födda i Sverige drabbade av en svag förank-
ring på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan födda i Sverige och födda 
utanför Sverige minskar dock mellan åren 2004 och 2006. 
 
Slutligen förelåg det inte några statistiskt säkerställda skillnader när det gäl-
ler arbetshandikapp i förhållande till ålder, kön eller etnicitet (födelseland). 
Andelen arbetshandikappade ökar procentuellt mellan 2004 och 2006 men 
denna ökning sker i alla åldrar i populationen. Vidare tycks arbetshandi-
kapp och arbetslösheten drabba båda könen i lika hög utsträckning. 
 
Med utgångspunkt från detta resultat om ungdomar som har problem blir 
det intressant att studera hur kombinationen av sociala problem ter sig samt 
vilka förändringar som sker när det gäller kombinationen av problem över 
de tre åren. Detta öppnar upp för studiens forskningsfråga: vilka sociala 
problem, enskilt eller i kombination med andra, leder till en försämring av 
individens möjligheter till etablering. Detta blir inte minst intressant med 
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utgångspunkt från hypotesen om förekomsten av en ”Matteuseffekt” som 
bygger på antagandet om sociala problem som en process där problem ack-
umuleras i en till synes obönhörlig process.  
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KAPITEL 7 

7. KOMBINATIONEN AV SOCIALA PROBLEM 
I detta kapitel fördjupas analysen ytterligare. De aggregerade mönster som 
erhölls från föregående kapitel kompletteras nu med mönster genererade ur 
studiet av individens unika kombinationer av sociala problem (Configural 
frequency analysis, CFA Bergman, Von Eje, 2007). Analysmetoden (CFA) 
används för att identifiera om det finns typer, dvs. kombinationer av sociala 
problem som är mer vanligt förekommande än vad man kan förvänta sig av 
slumpen. Med andra ord ligger fokus i detta kapitel på grupper av ungdomar 
mellan 19 till 25 år som uppvisar mönsterlikhet när det gäller kombinationen 
av sociala problem och där det är fler som har dessa kombinationer av problem 
än vad vi kan förvänta oss mot bakgrund av mönstren på aggregerad nivå. I 
kapitlet ligger fokus på de typer som CFA-metoden resulterat i. 
 
Målet med analysen är att försöka testa antagandet om en ”Matteuseffekt” 
genom att studera om och i så fall hur sociala problem ackumuleras i en 
process. Annorlunda uttryckt, att testa om ett socialt problem ökar risken 
för att ytterligare problem tillstöter över tid samt  att försöka påvisa vil-
ket/vilka sociala problem som tycks vara mest framträdande  (jfr. Merton, 
1968;  Bask 2005; Berthoud et.al. 2004; Bradshaw and Finch 2003; Erikson 
and Thålin 1987; Halleröd 1991; Halleröd och Heikkilä 1999; Halleröd 
och Larsson 2007; Kangas och Ritakallio 1998; 2004). Här kan det vara 
värt att rekapitulera grundantagandet i Matteuseffekten. 
 
Antagandet om att det föreligger en Matteuseffekt är i sig deterministiskt 
oavsett riktning och torde således kunna gå att förkasta på förhand. I de fall 
hypotesen endast delvis kan förkastas/falsifieras utgör den grunden för en 
utveckling av nya hypoteser och antaganden. Förhoppningen är att denna 
ansats skall resultera i teoriutveckling på området kring om och i så fall hur 
sociala problem ackumuleras över tid. 
 

Population, urval och typer 
Inledningsvis identifieras de i populationen som uppfyller grundkriterierna 
för att ingå i en typ i enlighet med CFA-metoden. Även i detta avsnitt kan 
uppdelning från föregående kapitel vara behjälplig för att bringa ordning i 
texten. Så här långt har ungdomar som grupp studerats. Ur denna kunde 
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ungdomar som inte har problem urskiljas från ungdomar som var drabbade 
av problem. Resterande del av studien ägnas åt den del av populationen som 
var drabbade av problem och som uppvisar mönsterlikhet, dvs. tillhör nå-
gon av de signifikanta typerna.  
 
Av totalt 64236 ungdomar har 57170, eller motsvarande 81 %, ett eller 
flera sociala problem under 2004. Med hjälp av CFA-metoden är det möjligt 
att med utgångspunkt från korstabeller genomföra multivariata analyser av 
kategoridata (von Eye, 2004). Metoden är framför allt användbar när vari-
abler av kvantitativ karaktär utgör grunden i arbetet. På basis av denna 
analysmetod är det vidare möjligt att pröva hypoteser och generera teori 
(Indurkhya & von Eye, 2000). Ansatsen är teorigenererande och kategori-
sera in gruppen ungdomarna som var drabbade av enskilda eller som utsatta 
då det föreligger en kombination av sociala problem. CFA-metoden möjligt 
att identifiera skiljelinjer mellan olika tillstånd och därmed på empirisk 
grund utveckla det teoretiska analysverktyget. Detta gör det möjligt att följa 
den individuella utvecklingen och därmed fördjupa förståelsen hur sociala 
problem leder till en ackumuleringsprocess. 
 
Analysen visar på att det 2004 förekommer 11 typer (konfigurationer). I 
modell 7.1 beskrivs förhållandet i urvalspopulationen mellan de som har ett 
eller flera problem och de som tillhör en typ. 

 
Modell 7.1: Förhållandet mellan population, urval och typer 2004. Absoluta tal 

Steg 1: Population, dvs. samtliga ungdomar i Sverige mellan 19 och 25 år 2004 

Steg 2: Representativt urval av ungdomar i Sverige mellan 19 och 25 år 2004 
(64236) 

Steg 3: Ungdomar som har ett socialt problem 57170, dvs. 81 % 

Steg 4: Ungdomar från steg 3 som tillhör en typ 38384. Motsvarande 60 % som har 
problem uppvisar unika kombination av sociala problem på individnivå  

 
Av de 57170 ungdomar som 2004 har sociala problem tillhör 38384 någon 
av de 11 typerna. Detta innebär inte att övriga ungdomar som har problem 
men som inte tillhör en typ är ointressanta att studera men då utveckling 
över tid för dessa är allt för slumpartad är det inte möjligt att på statistisk 
väg följa utvecklingen för dessa. Av denna anledning kommer fokus i fort-
sättningen endast att riktas mot utvecklingen för ungdomarna i steg 4 i mo-
dell 7.1.  
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Typer 2004 
I denna del beskrivs de typer som CFA-metoden av data från 2004 resulte-
rade i mer ingående för att tydliggöra skillnaderna och likheterna avseende 
de olika problemen. I tabell 7.2 följer en beskrivning av de elva typer som 
visade sig vara signifikanta 2004.  

 
Tabell 7.2: Signifikanta typer 2004 
Typer 
2004 

Antal problem - beskrivning av typen problem obser-
verad frekvens, förväntad frekvens, chi2 värde och 
signifikansnivå.  

Fler i antal individer 
som har detta/dessa 
problem närvarande. 

Typ 1 Antal problem 1 - Ungdomar som är bidragsberoende 
(observed 1979, expected 1184,68, chi2 532,58, 
Sig. > ,05)  

794 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 2 Antal problem 1 - Ungdomar som är relativt fattiga 
(observed 11705, expected 11338,13, chi2 11,87, 
Sig. > ,05). 

367 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 3 Antal problem 2 - Ungdomar som är bidragsberoende 
och saknar en fast förankring på arbetsmarknaden 
(observed 2020, expected 1507,50, 
chi2 174,23Sig. > ,05).  

513 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 4 Antal problem 2 - Ungdomar som är relativt fattiga 
och saknar en fast förankring på arbetsmarknaden 
(observed 15197, expected 14427,7, chi2 41,02, 
Sig. > ,05).  

769 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 5 Antal problem 3 - Ungdomar som är relativt fattiga 
och arbetshandikappade samt saknar en fast förank-
ring på arbetsmarknaden (observed 562, expected 
358,14, chi2 116,04, Sig. > ,05).  

204 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 6  Antal problem 2 - Ungdomar som är bidragsberoende 
och har låg utbildning (observed 419, expected 
222,87, chi2 172,59, Sig. > ,05).  

196 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 7 Antal problem 2 – Ungdomar som är relativt fattiga 
och har låg utbildning (observed 2335,expected 
2133,04, chi2 19,12, Sig. > ,05).  

202 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 8 Antal problem 3 - Ungdomar som är bidragsberoende 
och relativt fattiga samt har låg utbildning (observed 
709, expected 624,48, chi2 11,44, Sig. > ,05).  

85 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 9 Antal problem 3 - Ungdomar som är bidragsberoende 
och saknar en fast förankring på arbetsmarknaden 
samt har låg utbildning (observed 446, expected 
283,61, chi2 92,99, Sig. > ,05).  

162 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 10 Antal problem 3 - Ungdomar som är relativt fattiga 
och saknar en fast förankring på arbetsmarknaden 
samt har låg utbildning (observed 2877, expected 
2714,29, chi2 9,75, Sig. > ,05).  

163 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 

Typ 11 Antal problem 4 - Ungdomar som är relativt fattiga, 
har ett arbetshandikapp, saknar en fast förankring på 
arbetsmarknaden och har låg utbildning (observed 
135, expected 67,38, chi2 67,87, Sig. > ,05). 

68 fler än förväntat 
har detta problem 
närvarande 
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Det som utmärker den vanligaste typen (typ 4 i tabell 7.2) som ungdomar 
som har problem tillhör är relativ fattigdom i kombination med en avsak-
nad av en fast förankring på arbetsmarknaden. När hänsyn tas till skillna-
den mellan det observerade värdet och det förväntade värdet föreligger det 
även störst procentuell (23 %) skillnad mellan dessa värden. Analysen visar 
att dessa två problem samvarierar. Därefter följer den relativ fattigdomen 
(typ 2) som det näst vanligaste problemet. Hela 18 % fler än förväntat var 
relativt fattiga. Den tredje vanligaste typen är en kombination av relativ fat-
tigdom, bristande förankring på arbetsmarknaden och låg utbildning (typ 
10). Nummer fyra i ordningen är typ 7 vilket kännetecknas av kombinat-
ionen av relativ fattigdom och låg utbildning. Endast 135 personer hade 
fyra problem i kombination (typ 11). I denna typ ingick problemen relativ 
fattigdom, arbetshandikapp, bristande förankring på arbetsmarknaden och 
låg utbildning. Det analysen visar är att kombinationen av två problem är 
vanligast i gruppen och att dessa problem vanligtvis samvarierar på så vis 
att bristen på arbetsmarknadsetablering leder till relativ fattigdom. Vidare 
visar analysen att en bristande arbetsmarknadsetablering samvarierar med 
en svag ekonomisk ställning och med låg utbildning. Sammantaget visar 
denna analys hur kombinationen av de sociala problemen yttrar sig för ung-
domar mellan 19 och 25 år under 2004. 
 

Förändringen på typnivå mellan år 2004 och 2005 
År 2005 förekommer färre signifikanta typer jämfört med år 2004, totalt 
nio typer. De första sex typerna samt typ 8 och typ 9 utgjorde signifikanta 
typer redan år 2004. Däremot är inte typ 10 och typ 11 signifikanta som 
typer. Kombinationen bidragsberoende, relativ fattigdom, avsaknad av en 
fast förankring på arbetsmarknaden och låg utbildning bildar en ny signifi-
kant typ 2005 (se tabell 7.3). 
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Tabell 7.3: Förändringar i signifikanta kombinationer av problem 2004 till 2005 för 
ungdomar mellan 20 till 26 år. 

 

Förändring på typnivå mellan år 2005 och 2006 
Det sker även förändringar i antalet typer år 2006. Förutom de nio typer 
som visade sig vara signifikanta 2005 tillkommer kombinationen av bi-
dragsberoende, arbetshandikapp, avsaknad av fast förankring på arbets-
marknaden som en signifikant typ 2006. Det som utmärker denna utveckl-
ing är att några typer tillkommer och tyder på en ackumulering av problem 
mellan 2004 och 2005. Detta då en ny typ tillkommer där det föreligger en 
bristande fast förankring på, relativa fattigdom, en låg utbildning och bi-
dragsberoende. Analyseras rörelsemönstret för de som 2004 tillhörde typ i 
detta fall Vi har alltså att göra med totalt tio typer under sista undersök-
ningsåret. Detta tyder på att sammansättningen av problem för gruppen 
som helhet delvis genomgår förändringar över tid. 
  

Typer 2005 Antal problem - beskrivning av typen problem observerad 
frekvens, förväntad frekvens chi2 värde och signifikans-
nivå.  

 

Totalt 9 typer 2005 Typ 1-6, 8 och 9 år 2004 kvarstår som signifikanta typer 
2005 

 

Typ 7 2004 ej 
längre signifikant 
2005 och utgår 

Ungdomar som är relativt fattiga och har låg utbildning.  

Tillkommit som ny 
typ 2005 

Ungdomar som är bidragsberoende, relativt fattiga, sak-
nar en fast förankring på arbetsmarknaden och har låg ut-
bildning (observed 1041, expected 867,33, chi2 34,78, 
sig. > ,05) 

 

Typ 10 2004 ej 
längre signifikant 
2005 och utgår  

Ungdomar som är relativt fattiga och saknar en fast för-
ankring på arbetsmarknaden och har låg utbildning 
(2877) 

 

Typ 11 2004 ej 
längre signifikant 
2005 och utgår  

Ungdomar som är relativt fattiga, har ett arbetshandi-
kapp, saknar en fast förankring på arbetsmarknaden och 
har låg utbildning (135) 
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Tabell 7.4: Förändringar till 2006 i signifikanta CFA typer, ungdomar mellan 21 till 
27år  

Typer 2006  
Totalt antal ty-
per 2006 10 ty-
per  

Beskrivning  
Typerna 1-9 från 2005 kvarstår som signifikanta typer 2006 

 

Tillkommit som 
ny typ 2006 

Ungdomar som är bidragsberoende, arbetshandikapp och 
saknar en fast förankring på arbetsmarknaden (observed 
1063, expected 797,34, chi2 88,51, sig. > ,05) 

 

 
Vi har alltså att göra med totalt 11 typer av signifikanta problemkombinat-
ioner 2004, en minskning av antalet signifikanta problemkombinationer till 
9 stycken 2005 och sammanlagt 10 problemkombinationer 2006. 
 
Ett utmärkande mönster i denna utveckling är att vissa kombinationer av 
problem som utgör typer vid första mättillfället försvinner som problem vid 
andra mättillfället. Samtidigt tillkommer en ny typ där ett nytt problem lagts 
till den initiala problemkombinationen. Detta mönster förstärks av att detta 
upprepas vid tredje tillfället. Ett sådant exempel gäller i typ 7 år 2004. En 
tydlig utveckling är att den relativa fattigdomen och den låga utbildningen 
leder till en ackumulering där arbetslöshet och bidragsberoende läggs till 
fattigdomen och den låga utbildningen. Några exempel på hur ackumule-
ringen ser ut presenteras följer nedan.  
 
För 9 av de individer som 2004 tillhörde typ 7, fattiga och med låg utbild-
ning, tillkom problemen arbetslöshet och bidragsberoende år 2005. Vidare 
tillkom bidragsberoende år 2005 för 11 personer tillhörande typ 7 år 2004. 
Problemen blev varaktiga. 28 personer av de unga vuxna som var fattiga 
och med låg utbildning tillstötte bidragsberoende till den initiala problem-
bilden år 2005. År 2006 ökade problemen ytterligare då även arbetslöshet 
tillkom. Den vanligaste formen av ackumuleringsprocess från typ 7, som 42 
individer motsvarande 11,5 % uppvisar, är ackumuleringen där arbetslös-
het och bidragsberoende tillkommer mellan 2004 och 2005. Problemen 
kvarstår även år 2006. 
 
Med utgångspunkt i analysen är det vidare möjligt att måla upp olika bilder 
av individuella utvecklingsvägar för ungdomar som har problem. Det före-
ligger ett stort antal möjliga rörelsemönster på typnivå över de tre åren som 
dessa problem studeras. De möjliga rörelsemönstren kan räknas fram ge-
nom att multiplicera antalet problemkombinationer år 2004 med antalet 
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möjliga problemkombinationer 2005 och 2006. Denna beräkning visar på 
990 möjliga rörelsemönster och således utvecklingsvägar under de tre un-
dersökta åren. Det föreligger även en empirisk bild, en bild av den faktiska 
mönsterlikheten på individuell nivå. De faktiska utvecklingsvägarna uppgår 
till cirka en tredjedel av de möjliga rörelsemönstren motsvarande 286 ut-
vecklingsvägarna. Även de faktiska utvecklingsvägarna som ungdomarna 
uppvisar bildar komplexa mönster av hur sociala problem förändras över 
tid och hur denna process ser ut. 
 

En komplex bild av individuella processer 
Dessa komplexa mönster kan illustreras genom att visa på utvecklingen över 
tid för de som tillhör typ 1 år 2004. Av de totalt 1979 individerna som var 
bidragsberoende 2004 är det möjligt att följa utvecklingen på typnivå för 
763 ungdomar. Analysen visar att dessa följer 24 olika utvecklingsvägar (se 
tabell 7.6). Den vanligaste utvecklingen är att individerna gå från ett till två 
problem, från att tillhöra typ 1 (bidragsberoende) till typ 3 (bidragsbero-
ende och sakna en fast förankring på arbetsmarknaden). Sammantaget föl-
jer 40 % (309) av individer i 2004 års typ 1 denna utveckling. 21 % av 
ungdomarna som tillhörde typ 1 2004 kom att tillhöra typ 3 2005. Situat-
ionen förbättrades dock för denna grupp ungdomar mellan 2005 och 2006 
tillbaka till den ursprungliga problematiken typ 1 (bidragsberoende). För 
21 % av ungdomarna som var bidragsberoende visar utvecklingen på en 
initial försämring det vill säga en ackumulering av sociala problem till en 
återgång till den ursprungliga problematiken. För 19 % av de 763 ungdo-
marna som 2004 var drabbade av bidragsberoende (typ 1) kvarstår proble-
met mellan 2004 och 2005 för att därefter förvärras år 2006, då ytterligare 
ett problem tillstöter. 
 
Det går alltså att följa en process på typnivå för ca 39 % av de 1979 ung-
domar som tillhörde typ 1 (bidragsberoende) år 2004. Det utesluter inte att 
övriga bidragsberoende ungdomar, ca 61 %, följer en process. Processen för 
dessa uppvisar dock ingen mönsterlikhet utan är mer slumpartad. Det kan 
exempelvis handla om att det föreligger problem 2004 men att det inte fö-
religger några problem 2005 men att det tillstöter problem på nytt år 2006. 
 
Följs utvecklingen över tid för de 47534 ungdomar som 2004 kategorisera-
des som typ 2 (relativt fattiga) kan vi konstatera att endast 8 %, eller 4140 
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ungdomar följer en utveckling över tid på typnivå. Betydligt fler av ungdo-
marna som tillhörde typ 1 2004 (bidragsberoende) följer således ett mönster 
i sin process jämfört med de ungdomar som tillhör typ 2 2004 (relativt fat-
tiga). Beaktas skillnaderna mellan de utvecklingsvägar som dessa två typer 
uppvisar tycks bidragsberoendet vara ett problem som kan leda till en större 
uppsättning nya problem jämfört med relativ fattigdom. I tabellen 7.6 pre-
ciseras antalet individer inom respektive problemtyp och antalet utveckl-
ingsvägar från den initiala problemtypen. 
 

Tabell 7.6: Antalet utvecklingsvägar från respektive typ 2004 samt antalet individer inom 
respektive utfall. Absoluta tal 

Typer 2004 Antal in-
divider 

Antalet utvecklings-
vägar mellan åren 
T1, T2 & T3 

Typ 1 Ungdomar som är bidragsberoende 763 24 
Typ 2 Ungdomar som är relativt fattiga 4140 35 
Typ 3 Ungdomar som är bidragsberoende och 
saknar en fast förankring på arbetsmarknaden 

759 26 

Typ 4 Ungdomar som är relativt fattiga och sak-
nar en fast förankring på arbetsmarknaden 

5430 36 

Typ 5 Ungdomar som är relativt fattiga, arbets-
handikappade och saknar en fast förankring på 
arbetsmarknaden 

231 15 

Typ 6 Ungdomar som är bidragsberoende och 
har låg utbildning 

238 24 

Typ 7 Ungdomar som är relativt fattiga och har 
låg utbildning 

365 31 

Typ 8 Ungdomar som är bidragsberoende, rela-
tivt fattiga och har låg utbildning 

274 29 

Typ 9 Ungdomar som är bidragsberoende, sak-
nar en fast förankring på arbetsmarknaden och 
har låg utbildning 

244 23 

Typ 10 Ungdomar som är relativt fattiga, saknar 
en fast förankring på arbetsmarknaden och har 
låg utbildning 

427 35 

Typ 11 Ungdomar som är relativt fattiga, har ett 
arbetshandikapp, saknar en fast förankring på 
arbetsmarknaden och har låg utbildning 

21 8 

Totalt antal individer och utfall  12892 286 

 
En sammanställning av utvecklingen för ungdomarna som 2004 tillhörde 
de initiala 11 typerna (och dess varierande problemkombinationer) visar 
inte mindre än 286 på olika utvecklingsvägar över tid. Det empiriska resul-
tatet talar såväl för som emot en Mertons tes om Matteuseffekt. Det som 
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talar emot tesen om de sociala problemens inneboende egenskaper som gör 
att fler problem läggs till det initiala problemet över tid finner vi stöd för 
när relativ fattigdom (typ 2) föreligger då endast 8 % av ungdomarna med 
denna initiala problematik ackumulerar sociala problem över tid. Det som 
talar för att sociala problem ackumuleras och således delvis ger stöd åt an-
tagandet om en Matteuseffekt är att dessa problem för en betydande andel 
leder till en ackumulering av problem över tid. För de ungdomar som var 
bidragsberoende i kombination med låg utbildning 2004 (typ 6) visade sig 
risken vara som störst då 42 % av dessa ackumulerade sociala problem över 
tid. 
 
Resultatet kan nu även sägas få konsekvenser för diskussionen om gruppen 
ungdomar. Totalt ingick 64236 ungdomar i urvalet 2004. Av dessa har 
57170 eller motsvarande 88, 9 % ett eller flera sociala problem. CFA – me-
toden visade att 38384, eller motsvarande 59,7 %, tillhörde någon av de 11 
ursprungliga typerna ungdomar med sociala problem eller en kombination 
av sociala problem 2004. Av de ungdomar som tillhörde några av de ur-
sprungliga 11 typerna är det möjligt att följa utvecklingsvägar eller tillstånd 
och således en process på typnivå för motsvarade 20,0 %, 12892, av ung-
domarna.  
 

Förenklingar av komplexa utvecklingsvägar 
Ett sätt att hantera den problematik som är förenad med att beskriva de 
286 utvecklingsprocesser som de 12892 individerna följer är genom att till-
lämpa någon form av kategoriseringsverktyg som beskriver huvuddragen i 
de olika utvecklingsprocesserna. Här spelar studiens teoretiska modell en 
avgörande roll (se modell 7.1 nedan).  
 
Av denna begreppsliga modell förstås sociala problem som en del i en pro-
cess där graden av bekymmer antingen minskar eller där bekymren tilltar i 
vad som kan beskrivas som en process mot en fastare förankring i samhället 
eller mot social exkludering. Modellen består vidare av en uppsättning be-
grepp som beskriver olika tillstånd eller grad av bekymmer. 
 
Modellen 7.1 beskriver den process som på en teoretisk abstraktionsnivå 
kan drabba ungdomar. Begreppen i modellen skall ses som förslag till att 
skilja tillstånd och olika grad av problem från varandra. Mellan det olika 
tillståndet löper vertikala linjerna som symboliserar förändringen från ett 



116  DANIEL LINDBERG Generation sociala problem 
 

tillstånd till ett annat tillstånd. Sker det en rörelse över tid där problemen 
ackumulerar innebär större hinder för en process tillbaka mot en fastare 
förankring och dessa skiljelinjer (faultlines) blir då till allt större hinder för 
en process mot en fastare förankring och etablering. 

 
Modell 7.1 Etablerings- och exkluderingsprocessen 
 
Förankring/etablerad       drabbad      utsatt        marginaliserad      socialt exkluderad 
 

För att hantera dessa 286 utfall har ett kategoriseringsverktyg använts som 
beskriver rörelsemönstren. Tre utvecklingsvägar är möjliga utifrån detta 
verktyg. Ungdomar som uppvisar en process mot fastare förankring och 
etablering genom att andelen problem minskar över tid. Ungdomar som inte 
uppvisar någon process varken mot förankring eller mot social exkludering. 
Denna andra utvecklingsväg kan vara av två olika karaktärer. Den ena in-
nebär att antalet problemen är konstanta över tid även om problemen kan 
förändras. Den andra innebär att både antalet och de problem som förelig-
ger är konstanta över tid. Denna fastlåsning kan innebära att individens 
etableringsmöjligheter försämras då tiden i icke-förändring indikerar en för-
sämring av individens etableringsmöjligheter. Tas utgångspunkten från 
Svedbergs (1996) begrepp permanent tillfällighet och stabil instabilitet är 
det således möjligt att tala om att individerna kan vara permanent drab-
bade, permentent utsatta eller permanent marginaliserade. Det bör dock 
framhållas att det kan ha skett förändringar på typnivå men att antalet pro-
blem är konstanta (jfr Antonsson & Stål 2003; Svedberg 2003; Svedberg, 
1997). Den tredje utvecklingsvägen går mot social exkludering. 
 
Beroende på hur utvecklingsvägar på typnivå utvecklas över tid delas ung-
domar in i dessa tre överordnade kategorier. Det gör det möjligt att på ett 
mer hanterbart och lättöverskådligt sätt beakta ungdomars utvecklingsvä-
gar och identifiera de sociala problem, enskilt eller i kombination med 
andra, som har betydelse för ackumuleringsprocessen.  
 
Om de 286 utvecklingsvägarna kategoriseras i enlighet med dessa karak-
tärsdrag befinner sig 18 %, eller 2373 ungdomar, i en process mot en fastare 
förankring där etableringsmöjligheterna förbättras. En dryg femtedel av 
ungdomarna får således en mer gynnsam social livssituation över tid. Det 
betyder i sin tur att de stärker sina möjligheter att utöva inflytande och delta 
som fullvärdiga medlemmar i samhället. Den största andelen ungdomar, 
närmare hälften eller motsvarande 47 %, uppvisar varken en process mot 
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fastare förankring eller en process mot social exkludering då de har samma 
mängd problem över tid. De befinner sig alltså i vad som skulle kunna be-
skrivas som en stabil instabilitet, dvs. i en icke-process. För nästan två fem-
tedelar förvärras situationen och antalet sociala problem ökar över tid, vil-
ket innebär en ackumuleringsprocess och försämrade etableringsmöjligheter 
i en rörelse mot social exkludering. 
 
Tabell 7.7: Indelning av ungdomar som har problem tillhör de 11 typerna 2004 i pro-
cess (absoluta tal). 

Beskrivning av process  Antal Procent 

Process mot en fastare förankring 2373 18 % 

Marginaliserade varav vissa i en rörelse mot permanent till-
fällighet/stabil instabilitet 
 
I en process mot social exkludering  

6005 
 
 
4514 

47 % 
 
 
35 % 

Totalt 12892 100 % 

 
Samtliga tre kategorier är intressanta då fokus på kännetecken inom respek-
tive rörelsemönster kan bidra till att utveckla förståelse för ackumuleringen 
av problem. Inledningsvis riktas dock intresset mot den grupp som uppvisar 
tydligast tecken på ackumuleringen av problem. 
 

Sociala problem som förstärker ackumuleringsprocessen 
En mer detaljerad och nyanserad analys av utvecklingsvägarna visar att två 
av de 11 initiala problemtyperna utmärker sig i jämförelse med övriga pro-
blemtyper genom att ungdomarna som har dessa problem uppvisar en av-
sevärt högre grad av ackumulering av bekymmer över tid jämfört med 
andra. Den första och mest bekymmersamma problemtypen med utgångs-
punkt i tesen om sociala problems ackumulerande effekt tillhör de ungdo-
mar som initialt tillhörde typ 6, dvs. som har en kombination av bidragsbe-
roende och har låg utbildning. Inom denna problemtyp uppträder den 
största procentuella andelen ackumulering av bekymmer. I relation till stu-
diens begreppsliga modell sker här en rörelse mot social exkludering. Re-
sultatet, vilket framgår av tabell 7.8, visar att närmare hälften av ungdo-
marna med denna problematik, 42 %, uppvisar en process där problemen 
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ökar över tid. Det gör att ungdomar som är bidragsberoende och har låg 
utbildning är intressanta att studera vidare då den procentuella andelen med 
tilltagande problem är avsevärt högre i jämförelse med hur processen ter sig 
för övriga ungdomar som tillhör någon av de andra problemtyperna. Låt 
mig återkomma till detta i den intensiva delen av studien. 
 
Tabell 7.8: Utvecklingsvägar över tid från initialtyp 6. Absoluta tal och procent 

Beskrivning av process från typ 6 (bidragberoende och låg ut-
bildning) 

Antal Procent 

Process mot en fastare förankring 188 44 % 

Marginaliserade varav vissa i en rörelse mot permanent tillfäl-
lighet/stabil instabilitet 
 
I en process mot social exkludering  

55 
 
 
178 

13 % 
 
 
42 % 

Totalt 419 100 % 

 
Den andra och näst mest bekymmersamma problemtypen är typ 9, dvs. de 
som initialt hade en kombination av problemen bidragsberoende, svag för-
ankring på arbetsmarknaden och låg utbildning. De som tillhör denna typ 
2004 befann sig i jämförelse med ungdomarna som tillhörde typ 6 i en mer 
utsatt position då det initialt förelåg fler problem. Resultatet av tabellen kan 
tolkas på två sätt. Inledningsvis förbättrar majoriteten av de ungdomar som 
har dessa problem chanser till etablering. Hela 61 %, 274 ungdomar, fick 
en minskad andel problem över tid. En ackumuleringsprocess från denna 
typ där fler problem tillstöter över tid är därmed betydligt ovanligare jäm-
fört med övriga typer. Detta tydliggörs genom att relativt få, 7 %, 29 indi-
vider, ackumulerar ytterligare problem över tid. Det som trots detta gör typ 
9 problematisk är att en relativt stor andelen av de ungdomar tillhörande 
denna typ fastnar i en marginalisering där problemen blir varaktiga över 
tid. Ungdomar med denna initiala problematik uppvisar lägst grad av för-
ändring över tid (se tabell 7.9). Med utgångspunkt i resultatet kan slutsatsen 
dras att dessa två problemtyper, typ 6, där bidragsberoende förekommer i 
kombination med låg utbildning, och typ 9, där bidragsberoende föreligger 
i kombination med arbetslöshet och låg utbildning, kan innebär störst be-
kymmer jämfört med övriga problemtyper antingen genom att problemen 
ackumuleras som i fallet med typ 6 eller genom att problematiken risker att 
bli bestående över tid som i fallet med typ 9. 
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Tabell 7.9: Utveckling för ungdomar som har problem och tillhör typ 9 2004. Absoluta 
tal och procent 

Beskrivning av process från typ 9 (bidragsberoende, en svag för-
ankring på arbetsmarknaden och låg utbildning) 

An-
tal 

Procent 

Process mot en fastare förankring 274 61 % 

Marginaliserade varav vissa i en rörelse mot permanent tillfällig-
het/stabil instabilitet 
 
I en process mot social exkludering  

143 
 
 
29 

32 % 
 
 
7 % 

Totalt 446 100 % 

 
Utvecklingen över tid för de ungdomar som initialt tillhör typ 6 och typ 9 
kan, för att tydliggöra skillnader på processnivå, jämföras med de ungdo-
mar som är relativt fattiga i kombination med arbetslöshet och har låg ut-
bildning (typ 10). Problemet relativ fattigdom i kombination med arbetslös-
het och låg utbildning medför inte en lika negativ utveckling över tid. Några 
grundläggande skillnader föreligger här mellan typerna. Andelen ungdomar 
som tillhör typ 9 är betydligt färre till antalet, 446, jämfört med andelen 
ungdomar som tillhör typ 10, 2877. Även om antalet problem är lika många 
inom respektive typ föreligger det grundläggande skillnader avseende pro-
blemen. Den procentuella andelen som ackumulerar problem från typ 9 var 
7 % medan endast 2 % av ungdomarna tillhörande typ 10 hamnade i en 
process där problemen ackumulerades över tid. Den avgörande skillnaden 
mellan dessa tre problemtyper (typ 6 och 9 jämfört med typ 10) är närvaron 
eller frånvaron av bidragsberoendet. Detta tolkas som att bidragsberoende 
är den utlösande faktorn för om problem ackumuleras eller inte. Att tillhöra 
typ 6 & 9 betyder att individen befinner sig i en mer utsatt position jämfört 
med att tillhöra typ 10. 
  
Betydelsen av bidragsberoende gäller emellertid enbart i kombination med 
andra problem. Detta kan tydliggöras genom en beskrivning av utveckl-
ingen för ungdomar som är bidragsberoende (typ 1) jämförs med ungdomar 
som är fattiga (typ 2). Ungefär lika stor del av ungdomarna oavsett den 
initiala problematiken gick till etablering, 61 % av ungdomarna från typ 1 
och 64 % av ungdomarna fån typ 2. Lika stor andel av ungdomarna, 12 % 
från typ 1 och typ 2, hamnar i en permanent tillfällighet. Cirka en fjärdedel 
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25 % från typ 1 och 26 % från typ 2 från hamnar i en process mot social 
exkludering (tabell 7.10). 
 
Tabell 7.10 Jämförelse av kategoriserad process från typ 1 (bidragsberoende) och typ 
2 (relativ fattigdom) 

 
 
Även om det föreligger stora skillnader i antalet ungdomar som är bidrags-
beroende jämfört med ungdomar som är fattiga det första undersökningså-
ret visar resultatet endast obetydliga skillnader i utvecklingen över tid för 
de grupper som initialt tillhörde dessa typer. Detta kan ses som ett uttryck 
för att det inte föreligger någon direkt skillnad i hur processen yttrar sig för 
ungdomar som är i behov av bidrag och ungdomar som är relativt fattiga. 
Då bidragsberoende föreligger i kombination med andra problem leder det 
till en högre grad av ackumulering av bekymmer vilket inte är fallet då ex-
empelvis fattigdom föreligger i kombination med andra problem.  
 

Sammanfattande slutsatser 
Med utgångspunkt från det empiriska material som hittills presenterats går 
det nu att besvara de frågor som formulerades i inledningen av detta kapitel. 
På frågan om hur kombinationen av indikatorerna ser ut går det att kon-
statera att det föreligger en komplex bild av ungdomars sociala problem och 
den eventuella ackumuleringsprocessen. På empirisk nivå förekommer en 
stor mängd individuella processer. För att hantera detta kopplades studiens 
begreppsliga modell in i syfte att på ett enklare sätt beskriva huvuddragen i 
de olika utvecklingsprocesserna. 
 

Beskrivning av process för typ 1 jämfört med typ 2  Typ 1 Typ 2 

Process mot en fastare förankring 61 % 64 % 

Marginaliserade  
 
I en process mot social exkludering 

12 % 
 
25 % 

12 % 
 
26 % 

Totalt 100 % 100 % 
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Avseende den andra frågan i kapitlets inledning, det vill säga om det är det 
möjligt att följa en process och hur denna process i så fall ser ut, visar re-
sultatet att merparten av de ungdomarna som har problem inte följer en 
process karaktäriserad av mönsterlikhet. Denna process är för dessa ungdo-
mar mer slumpartad eller följer den utveckling som tecknats på aggregerad 
nivå. Resultatet visar vidare att det är möjligt att tala om mönsterlika indi-
viduella utvecklingsvägar för 12892 individer som har sociala problem. För 
18 % av dessa ungdomar föreligger en process som leder till en fastare för-
ankring mot ett mer fullvärdigt deltagande i samhällsgemenskapen. För 47 
% av dem sker ingen förändring över tid avseende mängden problem. Med 
utgångspunkt i studiens begreppsliga modell är detta trots allt problema-
tiskt då tiden i icke-förändring innebär att individernas position permanen-
tas vilket påverkar etableringsmöjligheterna. För 35 % av de 12892 ungdo-
marna tillstöter ytterligare problem i en process mot social exkludering. 
Detta gör att det istället för att handla om en process snarare handlar om 
flera olika processer.  
 
I förhållande till den tredje frågan, vilka problem enskilt eller i kombination 
med andra, leder till en process där de sociala problemen ackumuleras över 
tid, kan slutsatsen dras att den initiala kombinationen av problem har be-
tydelse för hur processen yttrar sig. För de ungdomar som var bidragsbero-
ende och för de som var relativt fattiga handlar det om en likartad process 
även om det finns skillnader när det gäller gruppernas storlek. Ungefär lika 
stor procentuell andel som uppvisar en process mot förankring, hamnar i 
ett tillstånd av permanent tillfällighet eller ackumulerar bekymmer i en pro-
cess mot social exkludering. Emellertid tycks något hända då problemet bi-
dragsberoende föreligger i kombination med andra etableringsproblem. Re-
sultatet visar hur bidragsberoende i kombination med ett annat problem i 
avsevärt högre utsträckning leder till en process med tilltagande bekymmer 
i en rörelse mot social exkludering. Störst risk att hamna i en process mot 
social exkludering löper de ungdomar som är bidragsberoende och har låg 
utbildning. 
 
Resultaten visar att en del ungdomar hamnar i en process där sociala pro-
blem successivt ackumuleras. För andra minskar problemen vilket innebär 
en process mot förankring vilket ökar den unges möjligheter till etablering. 
Vad som bestämmer riktningen på denna process är med utgångspunkt i 
analysen inte enkel att slå fast. Resultatet tyder dock på att särskilt ett pro-
blem i kombination med andra är av betydelse för om denna process blir 
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negativ. Föreligger problemet i behov av bidrag för försörjning i kombinat-
ion med låg utbildning ökar risken avsevärt för att individen skall hamna i 
en process där etableringsproblemen successivt tilltar. På basis av den stat-
istiska analysen måste antagandet om en ”Matteuseffekt” nyanseras, anta-
gandet/hypotesen kan snarare omformuleras. Ett mer adekvat påstående i 
förhållande till hur individuella utvecklingsvägar ser ut för ungdomar är att 
vissa problem, och då främst för de ungdomar som är bidragsberoende och 
har låg utbildning, tycks öka riskerna för att sociala problem skall leda till 
en process med tilltagande problem.  
 
Initialproblemet i behov av bidrag för försörjning i kombination med andra 
problem ökar även sannolikheten för att individen skall hamna i vad som 
ovan beskrivits som permanent tillfällighet, det vill säga i en position där 
antalet problem inte ökar över tid. Mer än hälften av ungdomarna, 55 %, 
med denna initiala problemkombination hamnar antingen i en permanent 
tillfällighet eller i en process mot social exkludering där mängden sociala 
problemen ackumuleras över tid. Detta kan jämföras med de ungdomar som 
initialt hade problemkombinationen fattigdom och låg utbildning där lite 
drygt en tiondel, 12 %, antingen hamnade i en permanent tillfällighet eller 
i en process där problemen successivt ackumulerades. 
 
Mot bakgrund av detta är det möjligt att identifiera tre problemtyper som 
mer bekymmersamma sociala problemen än andra med utgångspunkt i att 
de kan leda till en ackumulering av bekymmer eller till en permanent tillfäl-
lighet: 
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Tabell 7.11: Sammanställning av de mest problematiska kombinationerna (typerna) i 
förhållande till process 

Beskrivning av de tre mest 
bekymmersamma typerna  

Typ 6 
antal 

Typ 6 
% 

Typ 
9 
anta 

Typ 9 
% 

Typ 8 
antal 

Typ 8 
% 

Process mot en fastare för-
ankring 

186 45 % 274 61 % 484 68 % 

Marginaliserade varav vissa 
i en rörelse mot permanent 
tillfällighet/stabil instabili-
tet 
 
I en process mot social ex-
kludering  

55 
 
 
 
 
178 

13 % 
 
 
 
 
42 % 

143 
 
 
 
 
29 

32 % 
 
 
 
 
7 % 

114 
 
 
 
 
111 

16 % 
 
 
 
 
16 % 

Totalt 419 100%  446 100 %  709 100 % 

 
I samtliga typer som beskrivs i tabell 7.11 fall föreligger bidragsberoende i 
kombination med andra problem hos individerna. 
 
Teoretiskt kan den begreppsliga modellen nu utvecklas. Ackumuleringspro-
cessen är beroende av de problem som föreligger. Föreligger problem, bi-
dragsberoende i kombination med andra problem utgör det en skiljelinje 
mellan de olika tillstånden i processen. Bidragsberoende förstärker Matteu-
seffekten. 
 
I nästkommande kapitel följer ytterligare ett steg i analysen. Bakgrundsva-
riablerna kön och etnicitet prövas mot den befintliga kunskapen om proces-
sen. Det är då möjligt att precisera om och i så fall hur modellen ytterligare 
kan utvecklas med utgångspunkt i detta resultat.  
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KAPITEL 8 

8. ACKUMULERINGSPROCESSEN 
I detta kapitel genomförs ytterligare ett steg i analysen genom att resultaten 
från föregående kapitel sätts i relation till bakgrundsvariablerna kön och 
födelseland. Målsättningen är att ytterligare nyansera de individuella ut-
vecklingsvägarna, det vill säga ackumuleringsprocessen, och studiens be-
greppsliga modell som har till avsikt att fånga processen från etablering via 
drabbad, utsatt, marginaliserad till socialt exkluderad. De frågor som här 
skall besvaras är om och i så fall hur bakgrundsvariablerna kön och födel-
seland påverkar processen/utvecklingen över tid? 
 
Då de processer som beskrevs i föregående kapitel analyseras i relation till 
bakgrundsfaktorerna kön och etnicitet framträder ett antal intressanta skill-
nader vilka kan bidra till en mer detaljerad och nyanserad bild av hur soci-
ala problem kan leda till en ackumuleringsprocess. Resultatet visar hur so-
ciala problem drabbar ungdomar beroende på bakomliggande faktorer 
samt att kön såväl som etnicitet har betydelse för den individuella ackumu-
leringsprocessen. 
 

Ackumuleringen av problem och kön 
Trots att det föreligger stora skillnader mellan könen gällande exempelvis 
hur sociala problem utvecklas över tid är det inte oproblematiskt att dra 
generella slutsatser om att unga kvinnor löper en högre risk att hamna i en 
process där de sociala problemen tilltar. Det är även problematiskt att 
hävda motsatsen. Den bild som växer fram är snarare mer komplex där det 
specifika sociala problemet påverkar unga kvinnors ackumuleringsprocess i 
en riktning medan unga mäns processer påverkas på andra sätt. 
 
Av tabell 8.1 framgår att processen för de som initialt var drabbade av det 
specifika sociala problemet relativ fattigdom (typ 2) ser olika ut för män 
respektive kvinnor. Av de relativt fattiga unga männen (1534 stycken) kvar-
står problemet över tid för 72 %. De unga män som var fattiga kan sägas 
hamna i en premanet tillfällig fattigdom. Motsvarande procentuella andel 
för de unga kvinnorna är 28 % (599 stycken). Förhållandet är det omvända 
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om vi ser till vilka som hamnade i en process där de sociala problemen ack-
umulerade över tid. Hela 72 % av de unga kvinnorna som var fattiga vid 
det första mättillfället ackumulerar sociala problem över tid. 

 
Tabell 8.1: Skillnader i rörelsemönster över för de män och kvinnor som initialt var re-
lativt fattiga 

Beskrivning av process från typ 2 (realtiv fattigdom) 
för män respektive kvinnor 

Män 
antal 

Män 
% 

Kvin-
nor 
antal 

Kvin-
nor 
% 

Process mot en fastare förankring ?  % ?  

Marginaliserade varav vissa i en rörelse mot perma-
nent tillfällighet/stabil instabilitet 
 
I en process mot social exkludering  

1534 
 
565 

 % 
  
% 

599 
 
1439 

 
 

Totalt  100 
% 

 100 
% 

 
Vad dessa skillnader kan tänkas bero på är med utgångspunkt i det statist-
iska materialet svårt att svara på. Det går dock att dra slutsatsen att inne-
börden i fattigdomen ter sig olika beroende på individens kön, då det tycks 
påverka den framtida utvecklingen av sociala problem. Risken för att fat-
tigdomen ska leda till en process mot social exkludering är avsevärt högre 
för unga kvinnor jämfört med unga män. För unga män kan fattigdomen 
ses som ett uttryck för att merparten är drabbade av fattigdom då detta 
initialproblem för merparten inte leder till att fler problemen ackumuleras 
över tid. För unga kvinnor tycks merparten inte enbart vara drabbade utan 
den relativa fattigdomen tycks leda till ytterligare negativa konsekvenser 
och en ökad risk för att fler problem tillstöter över tid. 
 
En mer komplex bild av ackumuleringsprocessen föreligger då relativ fat-
tigdom förekommer i kombination med låg utbildningsnivå (typ 7). Ana-
lysen visar att det är fler unga män som ackumulerar resurser i en process 
mot fastare förankring med förbättrade etableringsmöjligheter jämfört med 
unga kvinnor med samma problemkombination. De unga kvinnorna är vi-
dare överrepresenterade bland dem där problemen blir kvarstående över tid 
(permanent tillfällighet). Det som komplicerar bilden av en ackumulerings-
process är att det för en större andel unga män tillstöter ytterligare bekym-
mer. Med andra ord löper unga kvinnor en större risk för att problemen 
förblir oförändrade medan unga män löper en större risk för ackumulering 
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av problem över tid. Unga män uppvisar mer tendenser till rörelse jämfört 
med unga kvinnor. Även om skillnaderna mellan könen inte är lika stora 
som i förhållande till problemet relativ fattigdom löper unga män som är 
relativt fattiga och som har en låg utbildningsnivå en högre risk att hamna 
i en process mot social exkludering (se tabell 8.2 ).  
 
Tabell 8.2: Könsskillnader i process typ 7, relativ fattig och låg utbildning 2004. Ab-
soluta tal och procent 

Initialt socialt problem 2004 Typ 7, relativ fattigdom och låg ut-
bildning 

Män Kvin-
nor 

I en process mot fastare förankring 
 

25 % 21 % 

Kvarstående, permanent tillfällighet 20 % 35 % 

I en process med tilltagande problem/ackumulering av sociala 
problem 

55 % 43 % 

Pearson Chi-Square p-värde 10,973, df 2, Sig. 0.004 
 
Detta stärker tidigare gjorda antaganden om att individens kön har bety-
delse för ackumuleringsprocessen, men att sättet på vilket individens kön 
påverkar ackumuleringsprocessen kan se olika ut.  
 
Även när det gäller processen för de ungdomar som är bidragsberoende och 
relativt fattiga i kombination med en låg utbildningsnivå (typ 8), kan vissa 
könsskillnader konstateras (se tabell 8.3). Procentuellt sett går fler unga 
män med dessa problem in i en process mot fastare förankring samtidigt 
som fler unga kvinnor hamnar i permanent tillfällighet då andelen problem 
förblir oförändrade över tid. Något fler unga män än unga kvinnor hamnar 
i en process mot social exkludering. Unga män med denna initialproblema-
tik löper på så vis en större risk att hamna i en process som leder till social 
exkludering. Ett mått av försiktighet kan dock vidtas vid tolkningen av detta 
resultat även om dessa skillnader är statistiskt säkerställda då det är förhål-
landevis få individer som tillhör denna typ och följer denna process. 
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Tabell 8.3: Könsskillnader i process typ 8, bidragsberoende och relativ fattigdom och 
låg utbildning 2004. Absoluta tal och procent 

Initialt socialt problem 2004 Typ 8, bidragsbero-
ende och relativ fattiga och har låg utbildning 

Män Män 
% 

Kvin-
nor 

Kvin-
nor % 

I en process mot fastare förankring 21 26 % 28 15 % 

Kvarstående, permanent tillfällighet 24 29 % 88 46 % 

I en process med tilltagande problem/ackumule-
ring av sociala problem 

37 45 % 76 40 %  

Pearson Chi-Square p-value 8,191, df 2,  sig 0.017 
 
Resultatet visar att individens kön påverkar hur ursprungsproblematiken 
förändras. Det går att dra slutsatsen att kön utgör en viktig skiljelinje mellan 
olika tillstånd i ackumuleringsprocessen i tre typer. I övriga typer utgör inte 
kön en faktor för processens utveckling över tid. 
 
Mot bakgrund av resultatet kan kön utgöra en skiljelinje mellan olika till-
stånd i processen. I förhållande till typ 7, det vill säga då relativ fattig före-
ligger som problem i kombination med låg utbildning, utgör kön en skilje-
linje då detta indikerar åt vilket håll processen kommer att te sig. Likaså 
gäller detta i relation till typ 8 då bidragsberoende föreligger som problem 
i kombination med relativ fattigdom och låg utbildningsnivå.  
 
Detta resultat kan även sägas bidra till ett synliggörande av ytterligare en 
skiljelinje (faultline) mellan begreppen i studiens begreppsliga modell. I för-
hållande till relativ fattigdom utgör kön en skiljelinje mellan att vara drab-
bad av eller utsatt för fattigdom. Så långt kan studiens begreppsliga modell 
utvecklas på följande vis (modell 8.2). 
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Modell 8.1: Kön som skiljelinje mellan olika tillstånd i processen i relation till typ 2 
(relativ fattigdom) 

   Fattig man           Fattig kvinna 

     Drabbad       Utsatt Marginaliserad Socialt exkluderad 

              Skiljelinje: Kön 

I förhållande till typ 2 (relativ fattigdom) löper de unga kvinnorna en större 
risk att drabbas av fler problem över tid. Då relativa fattigdomen inte med-
för en ackumulering av sociala problem i lika hög grad för män jämfört med 
kvinnor tolkas detta som att fattigdomen har olika betydelse. De unga män-
nen är att betrakta som drabbade då färre hamnar i en process mot social 
exkludering. De unga kvinnorna löper en större risk att ackumulera pro-
blem. Fattigdomen för de unga kvinnorna betyder då utsatthet. I relation 
till typ 7 och typ 8 löper de unga männen en störst risk att hamna i en 
process där problemen succesivt ökar i en rörelse från etablering till social 
exkludering. 
 

Ackumuleringen och etnicitet 
Resultatet visar att processen ter sig olika beroende på individens födelse-
land. Beaktas utvecklingen för ungdomarna födda utanför Sverige och ung-
domar som är relativt fattiga (tillhörande typ 2 år 2004) hamnar en större 
andel i ett tillstånd av icke-förändring jämfört med ungdomar födda i Sve-
rige. Det instabila tillståndet bli permanent. Det är dock en större andel 
ungdomar födda i Sverige som hamnar i en process mot social exkludering 
då problemen successivt ackumuleras för denna grupp. Av tabell 8.4 fram-
går små, men ändock signifikanta, skillnader mellan de som är födda i Sve-
rige och de som är födda i annat land gällande utveckling över tid för de 
som initialt var relativt fattiga (typ 2). Orsakerna till denna skillnad kan vi 
bara spekulera om, men en tänkbar förklaring till resultatet kan vara att 
nätverken likväl som den grundläggande nätverksstrukturen vilken kan fun-
gera som buffert vid sociala problem skiljer sig åt mellan gruppen födda i 
Sverige och gruppen födda utanför Sverige vilket minskar de sociala proble-
mens ackumulerande process. 
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Tabell 8.4: Skillnader i process med utgångspunkt i etnicitet för relativt fattiga (typ 2) 
år 2004. Absoluta tal och procent 

Initialt socialt problem 2004 Typ 2, relativ 
fattigdom 

Födda 
i Sve-
rige 

Födda 
i Sve-
rige i 
% 

Födda 
i an-
nat 
land  

Födda 
i an-
nat 
land i 
% 

Kvarstående, permanent tillfällighet 897 28 % 305 32 % 
I en process med tilltagande problem/ackumu-
lering av sociala problem 

2254 72 % 640 68 % 

Pearson Chi-Square Value 5,084 df 1, Sig. level 0.024 
 
Ett likartat mönster föreligger för ungdomar som är relativt fattiga och har 
låg utbildningsnivå (typ 7). Förändringen mot en fastare förankring och mer 
gynnsam etableringsprocess tycks vara begränsad när det gäller denna typ 
då andelen som hamnar i en process mot fastare förankring över tid är väl-
digt liten. Från denna problemtyp är det vidare relativt få som hamnar i 
tillstånd av permanent tillfällighet. Merparten ungdomar som är bidragsbe-
roende i kombination med en låg utbildningsnivå hamnar i en process där 
problem tilltar i en rörelse mot social exkludering. Av tabell 8.5 framgår att 
individens födelseland har betydelse för processen och att den som är född 
i annat land än Sverige löper en större risk för att problemen blir perma-
nenta samtidigt som risken att problemen leder till process mot social ex-
kludering är mindre jämfört med den som är född i Sverige. 
 
Tabell 8.5: Skillnader i process med utgångspunkt i etnicitet för ungdomar som är re-
lativ fattiga i kombination med en låg utbildningsnivå, typ 7, år 2004. Absoluta tal 
och procent 

Initialt socialt problem 2004 Typ 7, relativ fat-
tigdom och låg utbildning 

Födda 
i Sve-
rige 

Födda 
i Sve-
rige i 
% 

Födda 
i an-
nat 
land  

Födda i 
annat 
land i % 

I en process mot fastare förankring 3 2 % 2 4 % 
Kvarstående, permanent tillfällighet 49 26 % 19 41 % 
I en process med tilltagande problem/ackumu-
lering av sociala problem 

140 73 % 25 54 % 

Fisher's Exact Test, värde 6,64, df 2, Sig.level 0.025 
 
På liknande sätt som födelseland har betydelse för hur processen yttrar sig 
för ungdomar som lever i fattigdom och som har en låg utbildningsnivå 
tycks födelseland även påverka processen då bidragsberoende föreligger i 
kombination med relativ fattigdom och en låg utbildningsnivå (typ 8) se 
tabell 8.6. En avgörande skillnad är dock att andelen som följer en process 
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mot fastare förankring är större bland ungdomar födda i Sverige jämfört 
med ungdomar födda i annat land. 
Tabell 8.6: Skillnader i process med utgångspunkt i etnicitet då bidragsberoende, rela-
tiv fattigdom och låg utbildning föreligger (typ 8). Absoluta tal och procent 

Initialt socialt problem Typ 8, bidragsberoende 
och relativ fattigdom och låg utbildning 

Födda 
i Sve-
rige 

Födda 
i Sve-
rige i 
% 

Födda 
i an-
nat 
land 

Födda 
i an-
nat 
land i 
% 

I en process mot fastare förankring 37 20 % 12 13 % 
Kvarstående, permanent tillfällighet 65 36 % 47 52 % 
I en process med tilltagande problem/ackumu-
lering av sociala problem 

79 44 % 32 35 % 

Pearson Chi-Square värde 6,479, df 2, sig. 0.039 
 
Vi kan alltså konstatera att det föreligger vissa skillnaderna i hur processen 
utvecklas över tid baserat på etnicitet. Tre tendenser kan skönjas:  

1. Det är mer vanligt förekommande att ungdomarna födda i Sverige 
hamnar i en process mot fastare förankring med förbättrade eta-
bleringsmöjligheter, jämfört med ungdomar födda i annat land.  

2. Det är mer vanligt förkommande att ungdomar födda i annat land 
hamnar i icke-förändring vilket kan beskrivas i termer av perma-
nent tillfällighet, jämfört med ungdomar födda i Sverige.  

3. Det är mer vanligt förekommande att ungdomarna födda i Sverige 
hamnar i en process där problemen tilltar i en rörelse mot social 
exkludering, jämfört med ungdomar födda i annat land. 

 
En problemkombination, typ 10, det vill säga en kombination av relativ 
fattigdom, arbetslöshet och låg utbildning, uppvisar ett annorlunda mönster 
(se tabell 8.7). När det gäller denna typ tycks ungdomar födda utanför Sve-
rige ackumulera sociala problem i en rörelse mot social exkludering i större 
utsträckning jämfört med ungdomar födda i Sverige. 
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Tabell 8.7: Etnicitetsskillnader i process 2004 typ 10 (relativ fattigdom och svag för-
ankring på arbetsmarknaden och låg utbildning). Absoluta tal och procent 

Initialt socialt problem 2004 Typ 10, relativ fattigdom och svag 
förankring på arbetsmarknaden och låg utbildning 

Födda 
i Sve-
rige 

Födda 
i an-
nat 
land 

I en process mot fastare förankring 231 
70 % 

57 
56 % 

Kvarstående, permanent tillfällighet 41 
13 % 

19 
19 % 

I en process med tilltagande problem/ackumulering av sociala 
problem 

54 
17 % 

25 
25 % 

Pearson Chi-Square = 7,306, df=2, p=0,026 
 
Analysen visar att etnicitet i likhet med kön kan påverka utveckling. Skill-
naderna mellan ungdomar födda i Sverige och i annat land visar inte några 
entydiga mönster om vi ser till utvecklingen i förhållande till de initiala ty-
perna. Kön påverka processen i tre fall medan etnicitet påverka processen i 
fler typer. 
 

Sammanfattande slutsatser om ackumuleringen av sociala pro-
blem i relation till kön och etnicitet 
Kön likväl som etnicitet visar sig vara betydelsefulla bakgrundsvariabler 
som påverkar individernas ackumuleringsprocess över tid. I förhållande till 
diskussionen om skiljelinjer är dock inte etnicitet lika tydligt kopplad till 
begrepp i studiens modell.  Däremot har etnicitet betydelse som skiljelinje 
mellan hur processen kan komma att yttra sig över tid.  
 
Beaktas studiens resultat med utgångspunkt i den teoretiska/begreppsliga 
modellen är det möjligt att beakta samma initialproblematik att som an-
tingen vara drabbad eller att vara i utsatthet.  Här illustreras dessa skillna-
der genom att beskriva fattigdomens olika betydelse för unga män och unga 
kvinnor på processnivå. Resultatet visade att unga kvinnor i högre utsträck-
ning hamnade i en process mot social exkludering. Det omvända tycks vara 
fallet när det kommer till kombinationen av relativ fattigdom och låg ut-
bildning där unga män löper större risk för att problemen tilltar över tid. 
Detta tolkas som att unga män inte enbart är drabbade utan att dessa be-
finner sig längre från etablering och i en mer marginell position i jämförelse 
med unga kvinnor. Samtidigt visar analysen att fler unga män än unga kvin-
nor hamnar i en process med förbättrade etableringsmöjligheter. Liknande 
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tendenser framträder när kombinationen av bidragsberoende, relativ fattig-
dom och låg utbildning föreligger. Detta visar att utvecklingen inte är given 
utan mycket komplex. 
 

Slutsatser i förhållande antagandet om sociala problem som en process  
Av resultatet framgår att bilden av hur utvecklingen och den eventuella ack-
umuleringen av sociala problem för gruppen ungdomar ter sig under de un-
dersökta åren är mycket komplex. Det tycks som att antagandet om att so-
ciala problem tenderar att ackumuleras över tid är problematiskt, något 
som redan tidigare antytts. Vissa ungdomar uppvisar en kombination av 
olika problem första och andra mättillfället för att sedan bli förankrade vid 
det tredje tillfället. Detta talar mot en Matteuseffekt och för att processen 
inte är deterministisk. För dessa ungdomar händer det kanske något signi-
fikativt som får övriga problem att lösa sig eller att flera av dessa problem 
mer eller mindre oberoende av varandra löser sig samtidigt. Det kan exem-
pelvis handla om en ungdom som initialt har en kombination av relativ fat-
tigdom, arbetslöshet och låg utbildning och som över tid ökar sin utbild-
ningsnivå och erhåller ett arbete och som ett resultat av detta fått ökade 
ekonomiska resurser. En annan kategori ungdomar uppvisar inga tecken på 
en process då de under de tre åren har bibehållen mängd sociala problem. I 
denna kategori kan det handla om samma problem under hela perioden eller 
om andra problem men lika till antalet. Här är det möjligt att tala om ”fast-
låsning” eller permanent tillfällighet även om det kan vara problematiskt 
att med utgångspunkt i resultatet sia om den framtida utvecklingen till fas-
tare förankring, fortsatt oförändrat läge eller i en process med tilltagande 
problem. För denna grupp ungdomar som befinner sig i detta tillstånd av 
icke-förändring eller i denna icke-process tycks begrepp permanent tillfäl-
lighet kunna bidra med vissa insiktsfulla tolkningar av resultatet (Svedberg, 
1995, 1998). Svedberg (1998) benämner detta tillstånd av ”permanent till-
fällighet” även som en ”stabil instabilitet”. Trots ett marginellt tillstånd 
finns det fortfarande goda möjligheter till att den negativa trenden skall 
brytas eftersom problemen ännu inte blivit oövervinneliga. Sker det dock 
ingen förbättring av situationen utan problemen består, riskerar detta att 
leda till att ytterligare problem tillstöter och att individen exkluderas. I detta 
skede stängs de tidigare, om än begränsade, vägarna för att ta sig tillbaka 
in i samhällsgemenskapen. Ungdomens möjligheter till delaktighet, att 
kunna påverka och utöva inflytande är i detta läge ”begränsade till ett mi-
nimum” (Grassman, Antonsson, Stål, & Svedberg 2003: 31). Situationen 
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kan med detta begrepp som utgångspunkt även förstås som en position i 
marginalen mittemellan uppgång och fall, mellan förankring och social ex-
kludering, framgång och tillbakagång. Antagandet om att sociala proble-
men successivt ökar i en obönhörlig process kan mot denna bakgrund ifrå-
gasättas. Vad som dock gör att antagandet om en Matteuseffekt är svårt att 
förkasta är att det för en stor del av ungdomarna handlar om ett tillstånd 
av icke-förändring (stabil instabillitet) under en längre tid, vilket med ut-
gångspunkt i Svedbergs teoretiska resonemang ökar riskerna för social ex-
kludering. För de 6005 ungdomar som befinner sig i en permanent tillfäl-
lighet över tid talar detta resonemang för att en trolig utveckling sker mot 
social exkludering. 
 
Beaktas resultaten från respektive analyssteg tydliggörs också skiljelinjerna 
mellan de olika tillstånden i studiens teoretiska modell. Resultatet av CFA:n 
tydliggör att vissa problem är mer bekymmersamma än andra då dessa leder 
till en förvärrad situation över tid. Bidragsberoende hör till de problem som 
i kombination med andra problem ökar risken för en negativ utveckling och 
en rörelse mot social exkludering. I någon mening kan detta problem sägas 
utgöra en skiljelinje mellan moment i modellen. Vissa typer visade sig inte 
enbart öka risken för att problem ackumuleras över tid utan även för att 
tillstånd riskerar att bli permanenta. I relation till Svedbergs begrepp stabil 
instabilitet utgör tiden en faktor som antas ha en begränsande påverkan på 
individens rörelsemöjligheter mot fast förankring. Tiden kan med utgångs-
punkt i detta resonemang betraktas som en skiljelinje i modellen. Fyra 
aspekter kan sägas fungera som skiljelinjer i studiens teoretiska modell; 1) 
problem eller problem i kombination, 2) kön, 3) etnicitet samt 4) tiden i 
icke-förändring (permanent tillfällighet). 
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Mot bakgrund av CFA-metoden kan studiens teoretiska modell preciseras 

 
Modell 8.2 Beskrivning av den utvecklade analysmodell 

Etablerad drabbad utsatt             marginaliserad social exkluderad  

Kön, etnicitet, problem & tid 

 

Kön, etnicitet, problem & tid 

 

  Kön, etnicitet, problem & tid  

 

     Kön, etnicitet, problem & tid 

 

Ackumuleringsprocessen är mot bakgrund av den statistiska analysens re-
sultat betydligt mindre deterministisk än vad Matteuseffekten stipulerar. 
Det som fångas i modellen, 8.2, är hur 1) kombinationen av problem, 2) 
kön, etnicitet och 3) tiden har betydelse för individens ackumuleringspro-
cess. Dessa aspekter identifieras därmed som skiljelinjer mellan de olika till-
stånden i processen. Dessa påverkar processen på vis att det leder till för-
bättrade etableringsmöjligheter, om problemen blir permanenta eller om 
problemen tilltar i en rörelse mot social exkludering.  
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KAPITEL 9 

9. OM UNGDOMARS PROCESS OCH TILLSTÅND 
Den statistiska analysen och de slutsatser som formulerats i tidigare kapitel 
visar att ackumuleringsprocessen inte nödvändigtvis är deterministisk på så 
vis att problem obönhörligen leder till ackumulering av ytterligare problem 
över tid. Snarare visar CFA-metoden att individens kön och etnicitet har 
betydelse för om ett problem leder till en ackumuleringsprocess. Vidare vi-
sar resultatet att ackumuleringsprocessen även är beroende av vilket eller 
vilka problem som föreligger. Dessa faktorer påverkar på olika sätt acku-
muleringen av problem och om de blir varaktiga över tid. Slutligen har även 
tiden, och då tiden av icke-förändring, betydelse för individens försämrade 
möjligheter till etablering. 
 
Faktorerna kön, etnicitet, problemens art samt tiden i icke-förändring är 
betydelsefulla när det gäller att identifiera skiljelinjer mellan olika tillstånd 
i processen. Sammantaget ger analyserna en mindre determinerande och 
därmed mer nyanserad bild av hur ackumuleringsprocessen ser ut för unga 
vuxna mellan 19-25 år jämfört med vad antagandet om Matteuseffekten 
föreskriver.  
 
En begränsning med den bild av ackumuleringsprocessen som erhållits i ti-
digare kapitel är att analyserna inte fångar de strukturella och kontextuella 
villkorens betydelse för enskilda individers ackumuleringsprocess. I den 
statistiska analysen studerades förändringar på individnivå under tre år. Det 
gör att tidig utsatthet, exempelvis i form av sociala problem som härrör från 
barndomen, uppväxtvillkor eller strukturella villkor som inverkar på den 
enskildes ackumuleringsprocess, inte fångas. Därmed kan kritik riktas mot 
att den statistiska analysen inte fångar det flernivåtänkande som är nödvän-
digt för att förstå hur unga vuxna ackumulerar sociala problem (jfr Bron-
fenbrenner, 1979 och Layder, 1993). Det innebär att slutsatser som enbart 
grundar sig på de statistiska analyserna riskerar att bortse från hur sam-
hällsstrukturella och individuella villkor samspelar i denna process.  Frågan 
som förblir obesvarad är om och i så fall hur samhällsstrukturella och indi-
viduella villkor påverkar individens ackumuleringsprocess. I detta kapitel 
utmanas och utvecklas den erhållna förståelsen av ungdomars ackumule-
ringsprocess och den teoretiska förståelsen av processen med hjälp av ana-
lyser av kvalitativa djupintervjuer med sju ungdomar.  
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Ungdomarna som intervjuas har en kombination av sociala problem som i 
de tidigare statistiska analyserna identifierats som problematiska eftersom 
det föreligger en risk att problemen ackumuleras över tid.  
 
Analysen av de sju ungdomarnas situation avser att besvara följande fråge-
ställningar  

- Hur manifesterar sig kombinationen av sociala problem (mängden) 
och dess varaktighet hos ungdomarna?  

- Vilka likheter och skillnader avseende processen in i det nuvarande 
tillståndet framträder?  

  
Detta blir ett sätt att beskriva processen och tillståndet mer ingående och 
erfarenhetsbaserat. Syftet med att fokusera på respektive ungdoms tillstånd 
och den process de befinner sig i är att identifiera mekanismer som påverkar 
dessa tillstånd och processer. Denna analys syftar i sin tur till att bidra till 
en fördjupning och utveckling av studiens begreppsliga modell.  
 

Mängden sociala problem och dess varaktighet  
I olika typer av tolkande undersökningar är kontextualisering av stor bety-
delse (Danemark m.fl., 2003, s. 295f; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Empirin 
måste sättas in i ett sammanhang för att det ska vara möjligt att nå förståelse 
för under vilka villkor individerna handlar och agerar (Sohlberg & Sohl-
berg, 2009). Av denna anledning presenteras inledningsvis information 
kring respektive individ som deltar i fallstudien. Detta öppnar upp för en 
djupare analys av hur den individuella processen utvecklats fram till nuva-
rande tillstånd i kontinuumet. 
 
Att i framställningen av ett kvalitativt datamaterial redogöra för mängden 
sociala problem och dess varaktighet kan uppfattas som en kvantitativ re-
dovisningsform. Anledningarna till att detta ändå görs är flera.  

1. Fokuseringen på mängd och varaktighet gör det möjligt att 
koppla samman slutsatser från den kvantitativa analysen med det 
kvalitativa resultatet för att på så vis utveckla den hypotetiska 
modellen. Det vill säga vitalisera och exemplifiera de kvantitativa 
resultaten med konkreta illustrativa exempel av hur tillstånd och 
processer kommer till uttryck. 
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2. Fokus på mängd och varaktighet kan bidra till en ökad nyansering 
av processen jämfört med de erhållna kvantitativa beskrivningarna 
som har en tendens att bli antingen för komplexa och slumpartade 
för att fånga eller för enkelriktade. Nyanseringen kan visa om och i 
så fall hur det sker flertalet och ibland tvära förändringar under en 
mer begränsad tid eller om varaktigheten är mer beständig än de 
tre år som undersökts statistiskt. 

3. Varaktighet har visat sig vara betydelsefullt för riktningen på pro-
cessen vilket inte minst tydliggörs i tidigare studier angående olika 
typer av fastlåsningseffekter (se bl.a Svedberg, 2003; Angelin, 
2009). 

4. Fokus på mängd och varaktighet är betydelsefullt för att tydliggöra 
inom-gruppsliga skillnader som inte framkommer i den statistiska 
analysen. Detta kan tydliggöra hur statistiskt likartade empiriska 
mönster när det gäller mängden sociala problem och dess varaktig-
het kan ta sig olika empiriska uttryck i enskilda fall. 

 
Resultatredovisningen och analysen bygger på empiri från intervjuer med 
fem unga kvinnor och två unga män som samtliga är mellan 20 och 25 år. 
 
Ungdomarna har kategoriserats in i olika grupper med hänsyn taget till pro-
blemens mängd och varaktighet. Inledningsvis presenteras ungdomar som 
utifrån mängd och varaktighet kategoriseras som drabbade och utsatta. I 
redovisningen nedan utgörs denna kategori av Jonas och Carl. Därefter pre-
senteras kategorin marginaliserade som i relation till mängd och varaktighet 
samt strukturella och kontextuella villkor befinner sig i en mer prekär livs-
situation. För dessa föreligger större hinder för en etablering jämfört med 
de drabbade och utsatta. Här gestaltas det av Zela, Elisabeth och Helena. 
Vidare beskrivs och analyseras den tredje och mest problematiska katego-
rin. De två informanter, Camilla och Ellen, som tillhör denna kategori vitt-
nar om tydliga erfarenheter vilka kopplas ihop med begreppen social ute-
stängning och social exkludering. Avslutningsvis beaktas likheter och skill-
nader mellan de olika kategorierna samt hur detta bidrar till ytterligare ut-
veckling av studiens teoretiska modell. 
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Kategori ett – att vara utsatt och drabbad av sociala problem 
Resultatredovisningen inleds med en kortare beskrivning av Jonas process 
fram till nuvarande tillstånd. Därefter beskrivs och analyseras Carls situat-
ion på liknande sätt. Det öppnar upp för möjligheten att se på likheter och 
skillnader inom kategori ett och att problematisera några grundläggande 
skillnader mellan informanterna. 

Jonas 21 år 
Jonas är uppvuxen med båda föräldrarna, en äldre syster och en yngre bror 
i ett villaområde i utkanten av Örebro. Indikatorerna på sociala problem 
som Jonas uppvisar är relativ fattigdom, arbetslöshet och bidragsberoende. 
Efter gymnasiet flyttade Jonas till eget boende på annan ort för universitets-
studier. Efter ett år hoppade Jonas av studierna och flyttade tillbaka till 
Örebro. När Jonas beskriver skälen till att han idag är arbetslös, relativt 
fattig och bidragsberoende lyfter han fram flytten till utbildningsorten som 
den huvudsakliga anledningen. Det begränsade Jonas sociala nätverk vilket 
i sin tur bidrog till ensamhet och social isolering. Ensamheten förvärrades 
och fördjupades till vad Jonas beskriver som en depression. Jonas bor sedan 
ett par månader tillbaka i en hyresrätt i ett ytterområde i Örebro. Inled-
ningsvis klarade Jonas ut sin ekonomiska situation genom att jobba som 
timanställd lokalvårdare på en privat städfirma. På grund av för små in-
komster sökte Jonas försörjningsstöd. I och med att Jonas sökte försörj-
ningsstöd hänvisades han till en kommunal aktiveringsåtgärd där försörj-
ningsstödet villkorades med deltagande i den kommunalt drivna aktiviteten. 
Jonas erhåller för närvarande försörjningsstöd med 7000 kronor per må-
nad. Ersättningen tycker han är tillräcklig för att klara de nödvändiga ut-
gifterna. Jonas får då och då under den period på tre veckor som program-
met pågår jobba några pass vilket gör att han kompletterar försörjningsstö-
det med inkomst från lönearbete. 
 

Beskrivning av Jonas ackumuleringsprocess och tillstånd 
Jonas är vid startpunkten heltidsstuderande i högre utbildning och därmed 
etablerad. Flytten från hemorten till studieorten begränsade det sociala nät-
verket vilket medförde ensamhet och psykisk ohälsa. Ensamheten bidrog i 
sin tur till att Jonas hamnade i vad han själv beskriver som ett depressivt 
tillstånd. På frågan hur det kom sig att han hoppade av universitetsstudierna 
beskriver Jonas följande: 
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Det var några gånger då jag mådde väldigt dåligt och jag trivdes inte i den 
nya staden på grund av ensamhet och så. Men jag hade ju min flickvän som 
jag bodde med. Men jag hade ju inte så mycket mer, någon vän. Ehh sen vet 
jag inte om min dåliga sociala situation bidrog till det men jag mådde... Jag 
kunde må väldigt dåligt när jag tänkte på framtiden och så för att jag inte 
visste vad jag ville göra, vad jag höll på med då. Jag visste inte vad jag skulle 
kunna göra. […] Så jag skulle säga att hösten 2009 var nog en av de tyngsta 
tiderna i mitt liv hittills  

I Jonas fall tycks det, med utgångspunkt från hans redogörelse, handla om 
en kombination av olika problem. Initialt leder flytten till en begränsning 
av det sociala nätverket. Detta i kombination med ett redan begränsat soci-
alt skyddsnät (familjen) leder till känslor av ensamhet. Här görs således en 
skillnad mellan begreppet det sociala skyddsnätet som betecknas av den pri-
mära familjen och begreppet socialt nätverk som åsyftar det vidare och se-
kundära nätverket (flickvän och vänner). I och med att Jonas sociala 
skyddsnät, familjen, vilket med utgångspunkt i Bauman kan förstås som 
”den första skyttegraven” är begränsat förlitar han sig på ”den andra 
skyttegravens” försvar nämligen det sociala nätverket (flickvän och vänner). 
Då det sociala skyddsnätet är begränsat och flytten leder till att även det 
sociala nätverket begränsas drabbas informanten av problemet ensamhet. 
Ett redan försvagat socialt skyddsnät i kombination med en försvagning av 
det sociala nätverket leder till att informanten har begränsade möjligheter 
att möta svårigheter och problem som uppstår i den nya staden. Ensamheten 
föder i sin tur ytterligare problem. 

Ytterligare ett tydligt stråk i Jonas berättelse är självkritiken. Han ifrågasät-
ter och uttrycker tvivel inför gjorda val vilket tydliggörs i uttryck som: ”Jag 
kunde må väldigt dåligt när jag tänkte på framtiden och så för att jag inte 
visste vad jag ville göra, vad jag höll på med då”. Denna svårighet, det vill 
säga att veta vad man vill och att göra de ”rätta” valen, beskrivs som ett 
utmärkande strukturellt livsvillkor i vårt sen-/hög-moderna samhälle (Bau-
man, 2002; Giddens, 1999 och Beck, 2000). Beck (a.a.) använder här 
metaforen om spöktåget för att beskriva under vilka villkor unga vuxna 
måste fatta beslut om sådant som utbildning och framtida sysselsättning. 
De unga tvingas, mer eller mindre, att köpa en biljett på ”tåg som är 
överfulla eller inte längre går i den angivna riktningen” (Beck, 2000, s. 
241). Problemet blir likafullt arbetslöshet och/eller osäkerhet, trots löfte 
om det motsatta med en specifik utbildning som leder till en trygg 
anställning. Utbildningen blir ett sätt att köpa en biljett på ett tåg där lite är 
känt om slutdestinationen. 
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Sammantaget bidrar dessa båda parallella processer till Jonas beslut att 
hoppa av studierna. 
 
I relation till frågan hur det kommer sig att Jonas deltar i kommunens akti-
veringsåtgärd lyfter han fram följande argument.  

Det är mitt val för att jag vill börja leva och jag känner att jag inte kan börja 
leva när jag bor hemma hos mina föräldrar helt enkelt. Jag har studerat på 
annan ort och har flyttat tillbaka till min hemort och då var jag bostadslös 
och arbetslös sen fick jag jobb. Att jag är här är för att jag inte fått jobba 
tillräckligt mycket […] så att jag kan försörja mig själv och då var försörj-
ningsstöd väldigt bra. En chans för mig och jag blev lite positivt överraskad 
att jag fick för hyran och sådär. Hade jag inte fått för hyra så hade jag fått 
säga upp lägenheten och flytta hem till mina föräldrar efter uppsägningstiden 
men nu känner jag att jag kan fixa det. […] så därför är jag här, för att kunna 
leva helt enkelt, för att kunna ha ett eget boende och ett eget liv.  

Av citatet framgår att informanten ställdes inför två val, att flytta hem till 
föräldrarna eller att söka försörjningsstöd. Vad citatet indikerar är att en 
flytt tillbaka till föräldrahemmet är otänkbart av två anledningar. Det finns 
en önskan om självständighet och identiteten vilket fångas i ”… jag vill 
börja leva …”, ”… för att kunna ha ett eget boende och ett eget liv”. Här 
fångas en av de mest centrala övergångarna inom transitionsteorin (Cole, 
1995) nämligen övergången från boende med de primära vårdnadshavarna 
till egen boende. Denna övergång har Jonas redan gjort men skulle utan 
erhållandet av försörjningsstöd bli tvungen att flytta tillbaka till föräld-
rarna. Övergången ger individen en möjlighet att utveckla självständighet 
och autonomi där boendet är en central aspekt av vuxenblivandet. Jonas 
tydliggör detta genom att beskriva eget boende som en förutsättning för ”att 
börja leva”. Att söka försörjningsstöd blir då det enda kvarvarande alter-
nativet för Jonas som en möjlighet och förutsättning för självständighet.  
 
För att bryta ensamheten och den begynnande depressionen var Jonas enligt 
egen utsago tvungen att hoppa av studierna och flytta tillbaka till hemorten. 
Samtidigt som detta leder till en minskad social utsatthet då det stärker det 
sociala nätverket leder flytten tillbaka till hemorten till ekonomisk utsatthet. 
I relation till mängden problem blir det med andra ord ett nollsummespel. 
Det sociala problemet i form av ohälsa minskar medan det ekonomiska pro-
blemet ökar till följd av individens agerande. Detta kan tolkas som att Jonas 
prioriterar en förbättring av den sociala livssituationen framför den ekono-
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miska livssituationen. Kvantitativt framstår de två problemen som likvär-
diga men det går att se att dessa har olika betydelse rent kvalitativt. Bris-
terna i det sociala nätverket tolkas således som mer problematiska jämfört 
med de ekonomiska bekymren som uppstår till följd av att Jonas hoppar av 
studierna och flytten tillbaka till hemstaden. Denna skillnad kan även rela-
teras till de följdproblemen som kommer av den initiala problematiken. I 
det första fallet leder begränsningar av det sociala nätverket till negativa 
hälsoeffekter. De negativa konsekvenserna av begränsade ekonomiska re-
surser är inte lika direkta och uppenbara. I samtalet med Jonas går det dock 
att uttyda negativa konsekvenser av bristen på ekonomiska resurser. Dessa 
konsekvenser kommer även att påverka relationen till det sociala nätverket 
negativt.  Jonas får gliringar från omgivningen då han befinner sig i en pro-
blemfylld situation. Han ger följande beskrivning av omgivningens reakt-
ioner på att han har försörjningsstöd: 

… man får ju gliringar av så kallade vänner och vänner, ja vänner, det får 
man ju men. […] Det är på en skämtsam nivå naturligtvis men man får ju 
gliringar. Senast i helgen hade vi en så kallad inflyttningsfest hemma hos mig 
där jag precis flyttade in och en kompis skulle handla lite saker av mig (öl). 
Jag hade en platta över och han ville ha en öl och han ville betala för sig. Då 
gav han kontanter varav en av mina kompisar lite skämtsamt tog dessa 
pengar och helt enkelt på engelska claimade dem och sa att det är jag som 
betalat, det är ju vi som betalar det här då kan jag ta pengarna. Så klart fick 
jag tillbaka pengarna men ändå ligger det … det bottnar i att det inte anses 
helt acceptabelt ändå att man går på soc., antar jag.  

Soc-Jonas det tror jag att jag fick höra i fredags, ja nu kom det en liten 
flashback […] Ja det är ju naturligtvis inte så kul att känna sig, man är ju en 
belastning kan man säga. Att känna sig som en belastning är naturligtvis inte 
kul … 

Det Jonas beskriver kan ses som ett uttryck för det Starrin och Karlander-
Blomqvist (2001) beskriver som underordningens skam. Enligt Starrin och 
Karlander-Blomqvist (a.a.) kan underordningens skam bli till en självgene-
rerande kraft där attityder, kritiska blickar, klander och förödmjukelser 
övertas och individen ser sig själv genom den andres föraktfulla ögon. 
Denna skam är både ett resultat av hög grad av kontroll och granskning 
från socialtjänstens sida och av omgivningens reaktioner. Vad citatet visar 
kan ses som empiriska exempel på omgivningens nonchalans och brist på 
aktning i relation till Jonas. När Jonas uttrycker att han är en belastning 
kan det förstås som att han övertar omgivningens kritiska blickar och klan-
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der och därmed också betraktar sig själv som en parasit. Omgivningens ut-
talanden ”det är ju vi som betalar det här då kan jag ta pengarna” och 
användningen av ord som ”Soc-Jonas” kan tolkas som uttryck för omgiv-
ningens brist på aktning.  
 
I Jonas berättelse framgår att han ställdes inför två val, antingen flytta hem 
till föräldrarna eller att söka försörjningsstöd. Att flytta tillbaka hem till 
föräldrarna beskriver Jonas som otänkbart. Det handlar om självständighet 
och identitet, något som informanten uttrycker som en nödvändighet för 
”ett eget liv”. Detta kan tolkas som en förutsättning för självständighet och 
en vuxen identitet. En utveckling som skulle förhindra denna rörelse mot 
autonomi är om informanten tvingas flytta tillbaka till ursprungsfamiljen.   
Informanten beskriver även situationen i ursprungsfamiljen som ett hinder 
för att flytta tillbaka.  

… jag skulle beskriva det som misär ... […] När jag var yngre hade jag aldrig 
kompisar på besök på grund av hur det såg ut hos oss.  

Mot bakgrund av situationen i ursprungshemmet blir sökandet av försörj-
ningsstöd det enda kvarvarande alternativet för informanten och vägen till 
självständighet och vuxenblivandet.  

Att jag är här är för att jag inte fått jobba tillräckligt mycket […] så att jag 
kan försörja mig själv och då var försörjningsstöd väldigt bra. En chans för 
mig och jag blev lite positivt överraskad att jag fick för hyran och sådär. 

Initialt återfinns inga direkt uttryck i Jonas beskrivning för att det föreligger 
skamkänslor över att uppbära försörjningsstöd. Detta är dock ofta är före-
nat med att uppbära försörjningsstöd vilket dokumenterats i flertalet tidi-
gare studier (se bl.a. Starrin & Kalander Blomqvist, 2001; Angelin, 2009). 
Däremot kan uttrycket ”jag blev positivt överraskad att jag fick för hyra 
och sådär” tolkas  som uttryck för en föreställning om försörjningsstödsta-
garen som inte stämmer med den egna självbilden. I informantens fall före-
ligger initialt en föreställning om att någon med hans bakgrund inte kan 
vara berättigad till ekonomiskt bistånd.  
 
Förutom att informanten lyfter individuella faktorer såsom nätverksstruk-
turen och situationen i ursprungsfamiljen lyfts även ett antal samhällsstruk-
turella villkor vilka antas bidras till ökad förståelse för ackumuleringspro-
cess. Jonas lyfter i detta sammanhang den generella situation som unga 
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vuxna har att hantera i övergången mellan utbildning och arbete samt den 
specifika erfarenhet han har av detta. 

Ja alltså, som det känns nu så, den generation som jag tillhör kommer i fram-
tiden vara känd som generationen lokalvårdare och telefonförsäljare. Det är 
det liksom det alla har gjort och kommer att göra. Det känns som att det inte 
finns så mycket andra jobb. Det finns några få nischade jobb men då måste 
man ha gått rätt skola på gymnasiet eller ha rätt kontakter. Kanske om man 
har pengar men om man som jag har gått ett samhällsvetenskapligt program 
på gymnasiet känner man sig jävligt utestängd från resten av arbetsmark-
naden eller samhället i stort kan man säga men främst arbetsmarknaden. Det 
säger jag av egen erfarenhet. Det, det känns inge kul. […] Nu börjar tjänste-
sektorn dra ner […]. Antalet jobb minskar stadigt, känns det som i alla fall 
tycker jag. Det blir fler människor som slåss om färre platser. 

… det är väldigt tungt när arbetsgivare så att säga utnyttjar unga personer 
för det är exakt vad de gör. Den här vi tar in en ung på en arbetsplats när 
det behövs och sedan när det inte passar, tack och hej vi ringer dig, ring inte 
oss. Så att, vad skall man säga då kan inte livet börja med så ostadiga in-
komster eller oregelbundna strukturer i livet. Nu vet jag inte riktigt vart jag 
vill komma men det är hur det är att vara ung, det är fördjävligt kan man 
säga. 

I citatet lyfter informanter vad tolkas som flera olika samhällsstrukturella 
villkor som påverkar etableringsmöjligheterna och övergången mellan ut-
bildning och anställning. Han lyfter bland annat lokalvårdare och telefon-
försäljare som några av de få anställningar som finns att tillgå. En gemen-
sam nämnare är att dessa anställningsformer kräver få formella kunskaper 
av arbetstagaren.  Citatet ovan fångar även hur utestängningen från stora 
delar av arbetsmarknaden och bristen på varaktiga anställningar leder till 
otrygghet som begränsar möjligheten till vuxenblivandet. Informanten be-
skriver detta som ”… vad ska man säga då kan inte livet börja med så osta-
diga inkomster eller oregelbundna strukturer i livet”. Frånvaro av de mest 
basala betingelserna för självständighet och autonomi, det vill säga det som 
ger inkomst, tillhörighet och gemenskap, gör att vägarna in i vuxenblivan-
det begränsas. Häri ligger en tydlig motsättning då strukturen idag beskrivs 
som mindre begränsande då det råder en ökad frihet för individen att bli 
det den vill samtidigt som det i informantens beskrivningar tycks föreligga 
tydliga hinder. För den som har en låg formell utbildningsnivå tycks arbets-
marknaden i motsats till rådande valfrihetsideal begränsad.    
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Det Jonas ger uttryck för genom exempelvis ”det är väldigt tungt när ar-
betsgivare så att säga utnyttjar unga personer” tolkas som empiriska be-
skrivningar av den rådande arbetsmarknadsstrukturen. Det Jonas poängte-
rar förstås som uttryck för en utestängning från den arena som skapar till-
hörighet och gemenskap och som leder till att individen erhåller resurser 
och makt. Således kan Jonas beskrivning ses som ett vittnesmål om ute-
stängning, bristande resurser och maktlöshet.  
 
I Jonas erfarenheter tydliggörs även den rådande individualiserade föreställ-
ningen som går ut på att individen ”kan bli vad den vill och göra det den 
önskar”. Denna föreställning beskrivs av bland andra Lalander och Johans-
son (2012) som en förtryckande kraft då detta ligger långt ifrån hur det 
faktiskt förhåller sig. Denna förställning omfattar inte samtliga livsområden 
utan snarare verkar motsatsen gälla på området arbete och arbetsmark-
naden som kännetecknas av frånvaron av valmöjligheter. Skillnaden i före-
ställningen om vad man kan vara och bli och den man är kan förstås som 
uttryck för den position individen har i den sociala strukturen. Som ung 
med begränsad utbildningsbakgrund har Jonas begränsade handlingsalter-
nativ. Bristen på resurser som räknas på arbetsmarknaden gör att valmöj-
ligheterna är begränsade. Detta tydliggörs bland annat genom informanter-
nas berättelser om utestängning från stora delar av arbetsmarknaden. Val-
friheten blir således inget problem i relation till arbetsmarknaden. Den del 
av arbetsmarknaden som är tillgänglig för ungdomar kännetecknas av från-
varo av valmöjligheter, hård konkurrens och tuffa arbetsvillkor. 

Det finns några få nischade jobb men då måste man ha gått rätt skola på 
gymnasiet eller ha rätt kontakter, kanske ha pengar men om man som jag 
har gått ett samhällsvetenskapligt program på gymnasiet känner man sig jäv-
ligt utestängd från resten av arbetsmarknaden eller samhället i stort kan man 
säga men främst arbetsmarknaden. Det säger jag av egen erfarenhet. Det, det 
känns inge kul. … nu börjar tjänstesektorn dra ner […] … antalet jobb mins-
kar stadigt, känns det som i alla fall tycker jag. Det blir fler människor som 
slåss om färre platser. 

Så här långt är det möjligt att beskriva Jonas process som ett resultat av en 
samvariation av samhällsstrukturella, kontextuella och individuella villkor. 
Nedan följer ett försök att illustrativt identifiera de strukturer och mekan-
ismer som påverkar Jonas process. 
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Figur 9.1 Illustration av strukturer och mekanismer som påverkar Jonas ackumule-
ringsprocess 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tidigare indikerats i kapitlet ska även mängden problem och dess var-
aktighet beaktas för att på så sätt koppla informantens process och tillstånd 
till studiens begreppsliga modell. Sätts mängden sociala problem i relation 
till varaktigheten med problem kan Jonas initialt placeras in till vänster i 
kontinuumet etablerad-socialt exkluderad. Ackumuleringsprocessen kan i 
Jonas fall beskrivas på följande sätt. Flytten leder till att nätverkets begrän-
sas. Det begränsade nätverket leder till psykiska problem. För att bryta en-
samheten hoppar Jonas av sin utbildning och flyttar tillbaka till hemorten. 
Det sociala nätverket stärks och ensamhetsproblematiken upphör. Avhop-
pet leder dock till arbetslöshet. Arbetslösheten leder till fattigdom som leder 
till bidragsberoende. Jonas är mot bakgrund av den relativt korta varaktig-
heten inte att betrakta som varken långvarigt arbetslös, långvarigt fattig el-
ler långvarigt bidragsberoende.  
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Figur 9.2 Beskrivning av Jonas process i relation till studiens begreppsliga modell 

  

 

 
Vad den ovan anförda modellen över Jonas process tydliggör är hur proble-
men ändrar karaktär och hur mängden problem succesivt ökar. Inlednings-
vis leder startar informanten går från utgångsläget etablering men genom 
att flytten till studieorten innebär en begränsning av det sociala nätverket är 
Jonas att betrakta som utsatt. Utsattheten förvärras och fördjupas genom 
att begräsningen av det sociala nätverket leder till att han får psykiska pro-
blem. Här läggs ett problem till det initiala problemet när begränsningar av 
det sociala nätverket leder till försämrad hälsa. Att Jonas process ändrar 
karaktär från att inledningsvis handla om nätverksproblem och psykiska 
problem till att övergå till fler problem med tydligare koppling till ekonomi 
och försörjning kan delvis förklara varför det är problematiskt att entydigt 
placera in Jonas i relation till kontinuumet etablerad – socialt exkluderad.  
Det finns inslag av såväl utsatthet, att vara drabbad och marginalisering. 
Inledningsvis beskriver Jonas inga negativa erfarenheter från omgivningens 
bemötande på att han uppbär försörjningsstöd. På frågan om han upplevt 
några negativa konsekvenser av att uppbära försörjningsstöd svarar han 
”… undrar du om jag känner mig stigmatiserad? Nej”. Dock framkommer 
i samtalet, som tidigare citerats, att Jonas fått gliringar utifrån sin situation 
som bidragstagare. I relation till omgivningens bemötande föreligger det 
marginalisering. Jonas beskriver två olika situationer där han behandlats 
som annorlunda av övriga i sin bekantskapskrets. Vad dessa händelser vitt-
nar om är erfarenheter av såväl handlingar som verbala utpekanden av in-
formanten som avvikande från det som anses normalt. Detta kan tolkas i 
relation till studiens begreppsapparat utsatt, drabbad, marginaliserad och 
social exkluderad. Det som skiljer drabbad från marginaliserad är att i fallet 
med marginalisering börjar omgivningen att dels betrakta dels agera som 
om individen vore annorlunda/avvikande. Informantens berättelse vittnar 
här om båda handlingar som verbala påhopp. I egenskap av att uppbära 
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försörjningsstöd och i relation till omgivningens bemötande är Jonas att be-
trakta som ekonomiskt marginaliserad. Den ekonomiska livssituationen på-
verkar inte informanten nämnvärt på andra sätt.  
 
De ungdomar som betraktar försörjningsstödet som en rättighet har i regel 
en mer positiv syn på bidragsnivån i jämförelse med ungdomarna som ser 
stödet som en nådegåva. Jonas relativt positiva syn på försörjningsstödet 
vilket framgår av citatet nedan kan delvis minska några av det negativa kon-
sekvenser som vanligtvis följer på att uppbära försörjningsstöd.  

När jag vid tillfället sökte försörjningsstöd hade jag precis betalat första hy-
ran men mina egna pengar. […] … när jag betalade hyran hade jag 400 kr 
kvar, that’s it. […] Det var mina enda tillgångar liksom. Så då när jag fick 
7000 var det som att vinna på lotto. Men sen att under längre tid försöka 
överleva på 7000 tusen nej då skulle jag hellre plugga. Men jag är en sådan 
person som inte gör av med så mycket pengar, jag har svårt att göra av med 
pengar. […] För mig personligen är summan 7000, alltså 4000 efter hyran 
kan man säga, det är ok. Alltså, de kan ju vara värre för min del i alla fall. 

Men sen är jag inte så intresserad av shopping och konsumtion. Konsumtion 
är inte så bra. 

Det informanten ger uttryck för kan tolkas på olika sätt. Avståndstagandet 
från konsumtionen blir ett skydd mot de negativa effekterna av att vara 
fattig. Avståndstagandet från konsumtion kan även vara ett sätt att försvara 
och hantera den ekonomiskt ansträngda livssituationen. Oavsett tycks det 
faktum att informanten inte drivs av konsumtion minskar den ekonomiska 
stressen av att uppbära försörjningsstöd. Trots att det tycks föreligga en viss 
ekonomisk stress för Jonas hanterar han de strukturella kraven på konsumt-
ion genom att distansera sig. I tidigare studier har flertalet bekymmersamma 
konsekvenser av att leva med försörjningsstöd och på existensminimum 
konstaterats. Starrin och Kalander Blomqvist (2001) visar på skamgörande 
konsekvenser av att vara relativt fattig. Individen som lever på försörjnings-
stöd är visserligen skyddad mot absolut fattigdom men drabbas av negativa 
konsekvenserna på grund av de materiella skillnader som föreligger till öv-
rig befolkning. Det som tycks orsaka skamkänslor har relationella orsaker 
då skam uppstår när den egna jämförelsevis låga materiella levnadsstandar-
den jämförs med omgivningens levnadsstandard. 
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Carl 22 år 
Carl är uppvuxen på en mindre ort ett tiotal mil från Örebro. Carls föräld-
rar separerade när han var 3 år. Carl beskriver det själv som att båda för-
äldrarna har ”… gift om sig och skaffat nya familjer”. Under uppväxten 
bodde Carl hos modern tillsammans med en helbror, styvfadern och en 
halvbror. Fadern har under Carls uppväxt varit bosatt på annan ort tillsam-
mans med en ny fru och där har Carl två yngre halvbröder. När Carl var 21 
år började han studera vid Örebro universitet och flyttade i samband med 
detta till en studentlägenhet i Örebro. Han bor för närvarande i en centralt 
belägen studentlägenhet. Boendet är dock tidsbegränsat eftersom Carl 
hoppat av studierna och inte studerar längre. Carl har vid totalt två tillfällen 
påbörjat och tillika avbrutit en och samma universitetsutbildning. När han 
avbrutit studierna har han ackumulerat problemen fattigdom, arbetslöshet 
och bidragsberoende då han på grund av en begränsad ekonomisk livssitu-
ation varit berättigad till försörjningsstöd. Informanten beskriver den eko-
nomiska livssituation som en bidragande orsak till att han hoppat av studi-
erna.  

Det var mycket det att jag inte kunde hänga med eftersom jag inte hade råd 
att köpa kurslitteraturen. Eftersom jag låg lite efter med räkningarna och 
sådant där sedan förra gången jag gick på soc. 

På grund av den ekonomiska situation har han gjort andra prioriteringar än 
att köpa obligatorisk litteratur vilket i sin tur gjort att han inte klarat ten-
tamen. Carl beskriver två grundläggande problem vilka lett till att han 
hoppat av universitetsstudierna; en ansträngd ekonomisk livssituation där 
han haft svårt att få pengarna att räcka och där denna situation tycks för-
värras av de facto att han vid ett tidigare tillfälle varit bidragstagare samt 
svårigheten att veta vad man vill och utifrån det göra de rätt valen i kombi-
nation med oansvarigt agerande.  

… jag kom på andra tankar. Eller, jag vet inte om jag kom på andra tankar, 
jag bara började fundera. Och sedan var jag oansvarig som bara vad fan 
också. Jag köpte inte böcker trots att jag skulle ha behövt. 

Carls nuvarande livssituation präglas alltså av arbetslöshet, relativ fattig-
dom och bidragsberoende en situation som han även tidigare befunnit sig i.   
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Beskrivning av Carls ackumuleringsprocess och tillstånd 
Det som är utmärkande för Carls process är den korta tid som ackumule-
ringen sker. Carl går från att vara etablerad i högre utbildning till att det 
föreligger totalt tre sociala problem. En bidragande orsak tycks vara de kon-
textuella villkor som råder där avsaknaden av ekonomisk buffert tycks vara 
ett sådant villkor vilket leder till en ackumuleringsprocess. De ekonomiska 
villkoren gör att han inte anser sig ha råd att köpa den obligatoriska kurs-
litteraturen. Detta leder i sin tur till att han bli underkänd på tentamen. I 
Carls berättelse framträder det kontextuella villkoret ekonomi, som leder 
fram till hans beslut att för andra gången avbryta universitetsstudierna och 
som i sin tur gör att han ackumulerar problem, på följande sätt.  

Det körde ihop sig på pedagogiken. Det var mycket det att jag inte kunde 
hänga med eftersom jag inte hade råd att köpa kurslitteraturen. Eftersom jag 
låg lite efter med räkningarna och sådant där sedan förra gången jag gick på 
soc. Då var det mycket räkningar och sådant där. Och sedan var jag oansva-
rig som bara vad fan också. Jag köpte inte böcker trots att jag skulle ha be-
hövt. Och sedan inför engelskan köpte jag, när jag hade fått CSN stöd i de-
cember, kurslitteratur för 1400 spänn sen visade det sig att jag inte köpt 
hälften ens. Jag köpte liksom det som stod för delkurs ett som obligatorisk 
litteratur, ja men det blir bra, det är bara det att det har inte samma system 
som pedagogiken hade för att i pedagogiken så var det delkurs ett, tenta, 
delkurs två, tenta. Och delkurs tre var däremellan eftersom det var verksam-
hetsförlagda studier. Men i engelskan fortlöper dem ju (kurserna) kors och 
tvärs. Så jag hade behövt köpa allting på en gång. Det var det som ledde till 
att jag hoppade av. Eftersom jag inte fick några pengar så var jag tvungen 
att hoppa av för att kunna gå till försörjningsstöd.  

I Carls fall handlar de kontextuella villkoren om bristande ekonomiska re-
surser. De ekonomiska begränsningar som föreligger i Carls fall är inget 
tillfälligt problem utan detta tycks ha präglat han uppväxtvillkor. I citatet 
nedan tydliggörs det ekonomiska livsvillkoren under uppväxten vilket är att 
anse som en viktig predispositioner för Carls ackumuleringsprocess.  

Båda mina föräldrar har varit och är sjukskrivna av olika anledningar. […] 
Alltså det har ju inte varit kaos och helvete men det har inte varit bra heller. 
Vi har flyttat runt mycket för att hyrorna har höjts mycket och så där. 

Bristen på ekonomiska resurser är således ett problem med långvarig var-
aktighet och något som gör att informanten har få resurser i nätverket att 
klara ut ekonomiska problem. 
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Till dessa kontextuella villkor tydliggörs även ett antal samhällsstrukturella 
villkor vilka påverkar Carls ackumuleringsprocess. Dessa tydliggörs i relat-
ion till det som påverkar Carls beslut att avsluta studierna i förtid. Det fö-
religger en grundläggande osäkerhet inför gjorda val att studera och vad 
som studeras. Carl uttrycker sig på följande sätt angående de svårigheter 
han upplever vara förenade med att välja inför framtiden. 

Jag läste en högskoleutbildning, två gånger till och med. Jag har väl kommit 
fram till att det var en fix idé som kändes så pass rätt ändå att jag trodde det 
vara det jag ville. Men nu är jag inte riktigt säker än, längre.  

DL: Är det något speciellt som har gjort att du känner så, att du inte riktigt 
är säker, längre? 

Carl: Alltså jag vet inte, jag känner… det känns… jag vet ju att jag vill jobba 
med människor och det vore riktigt roligt att få jobba med att få lära ut. Men 
jag vet inte om jag känner att jag vill det tillräckligt mycket för att gå igenom 
fem och ett halvt år studier för det. Och sen är det att pedagogiken är så 
luddig som den är. Det är flum! Jag behöver lite mer konkret än så. 

Jag började fundera, jag kom på andra tankar. 

Det Carl beskriver som svårigheter att veta vad han vill kan tolkas som ut-
tryck för det senmoderna samhällets strukturella villkor, där den osäkerhet 
som Carl vittnar om kan ses som ett uttryck för de svårigheter som följer av 
den avtraditionalisering som samhället genomgått i takt med att vi gått från 
ett industriellt produktionssamhälle till ett senmodernt konsumtionssam-
hälle (Bauman, 2002). Individen kunde i det moderna samhället förlita sig 
på traditionen i övergången mellan utbildning och arbete. Det var inte på 
samma sätt som idag en fråga om individens egna livsval (jämför även Zi-
ehe, 1989). I konsumtionssamhället blir etableringen individens ansvar. Av-
traditionalisering, individualisering och reflexivitet blir de villkor som på-
verkar och villkorar etableringsprocessen. I kölvattnet av detta följer frihet 
men också en fångenskap då individen måste göra val. Carl utvecklar detta 
kring kraven genom att konstatera att det är svårt att göra livsavgörande 
val, både generellt och i den specifika situationen, när man inte riktigt har 
något att förhålla sig till. 

DL: Vet du vad du vill i framtiden? 

Carl: Jag har inte en aning. Det är därför jag är här nu, jag ska vara här och 
söka jobb, försöka få tag på något sen sitta och tänka på vad jag skall göra.  
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Carls ambivalens kan också ses som ett uttryck för det Beck beskriver med 
sin spöktågsmetafor, där den kulturella friställningen och avtraditional-
iseringen leder till känslor av ambivalens. Individen, i detta fall Carl, för-
väntas köpa en biljett (utbilda sig) utan vetskap om tågets slutdestination. 
Ambivalensen, svårigheten att välja ”rätt” och den osäkerhet som infor-
manten vittnar om leder i sin tur till känslor av otrygghet.  

Man är osäker och vet inte riktigt var man skall ta vägen. Det känns inte 
tryggt. Det är ändå en viss trygghet i att veta vad man vill.  

Den osäkerhet som Carl beskriver i citatet kan tolkas som ett resultat av 
samtidens strukturella villkor som kopplar an till nackdelarna med den kul-
turella friställningen och valfriheten att själv ”bestämma” sin framtid och 
de risker som följer på detta. Beck (2000) beskriver riskerna och den osä-
kerhet detta ger upphov till som ett utmärkande drag i det senmoderna sam-
hället. Varje beslut och val inför framtiden är förenat med risker och inne-
bär försök till kalkylerat risktagande. Samtiden uppfattas på individuell 
nivå som mer otrygg trots att vi idag har betydligt tryggare livsvillkor i vissa 
aspekter, vilket bland annat bidragit till längre livslängd (Beck, a.a.). Enligt 
Beck (a.a.) grundar sig denna otrygghet på att individen idag måste fatta 
egna beslut inom en rad områden men utan den tidigare vetskapen om dessa 
besluts utfall och att satsningar i nutid på exempelvis utbildning inte som 
förut leder till ett visst specifikt utfall.  Uppstår det problem blir det så att 
säga individens egen förskyllan. Bauman (2002) beskriver samtiden på föl-
jande sätt 

Att leva i ett tillstånd av överväldigande, ständig och självförevigande osä-
kerhet är en förlamande upplevelse; man ryser inför de ändlösa möjlighet-
erna precis som man tvekar när man ställs inför ett val; man darrar vid tan-
ken på att dagens förnuftiga skäl imorgon kan visa sig vara dyrbara misstag; 
man vet inte längre vad framtiden kan föra med sig, och ännu mindre hur 
man ska tvinga den att leverera vad man vill att den ska leverera (Bauman, 
2002, s. 110).  

Detta kan vidare tolkas i relation till självkritik som samtida fenomen. En 
tydlig följd av individualisering som strukturellt villkor är att även struktu-
rella problem och sådant som ligger utanför individens förskyllan och 
många gånger utanför individens påverkansmöjlighet omdefinieras till indi-
viduella problem och bekymmer (jfr Bauman, 2002). Carl ger i sin berättelse 
uttryck för svårigheten att göra de ”rätta” valen som ett skäl till nuvarande 
situation, något som för hans del leder till en känsla av otrygghet inför fram-
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tiden. Carls upplevelser kan tolkas som uttryck för att han finner det pro-
blematiskt att bringa ordning i tillvaron. Valen att studera för att säkra 
framtida sysselsättning återföljs inte av en övertygelse om att högre utbild-
ning leder till trygghet utan leder till en känsla av ambivalens. Ambivalensen 
inför framtiden gör att valen fylls med osäkerhet snarare än övertygelse. 
Detta utgör vidare huvuddragen i Becks metafor om högre utbildning, att 
köpa en biljett på ett spöktåg utan vetskap om slutdestinationen. Carl är 
den som tydligast beskriver hur samtida livsvillkor kännetecknas av förmo-
dan snarare än vissheten och där det som tidigare var fasta och pålitliga val 
blivit en risktagande aktivitet. Carls erfarenheter kan förstås som ett resultat 
av de strukturella villkor som bestämmer inom vilka ramar ungdomar har 
att göra sin val för framtida segrar eller förluster.  
 
Nätverksstrukturen och de ekonomiska resurserna kan i detta skede ses som 
predispositioner, det vill säga de på förhand bestämda villkor som i Carls 
fall sätter igång ackumuleringsprocessen. Förutom bristen på ekonomi som 
predisposition kan Carls berättelse tolkas som uttryck för självkritik då han 
lyfter den egna personligheten och karaktärsdrag som en orsak till att pro-
blemen ackumuleras. Carl uttrycker detta som att han på grund av att han 
är oansvarig gör fel prioriteringar: ”Och sedan var jag oansvarig som bara 
fan också. Jag köpte inte böcker trots att jag skulle ha behövt”. Informanten 
går från att betrakta de ekonomiska villkoren som avgörande via individu-
alisering till att problemen som orsakade och beroende av hans individuella 
brister. Ackumuleringen blir på så vis transformerad från att vara en kon-
sekvens av en begränsad ekonomisk livssituation via självkritik till en fråga 
om Carls individuella egenskaper och tillkortakommanden. 
 
Hur dessa strukturella och kontextuella predispositioner tillsammans leder 
fram till nuvarande position i kontinuumet etablerad – socialt exkluderad 
kan illustreras på följande sätt. 
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Figur 9:3 Beskrivning av strukturer och mekanismer som leder till ackumulering av so-
ciala problem i Carls fall 
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mer av otillräcklighet eller resursbrister som tar sig olika empiriska uttryck 
och som grundar sig i mekanismer på olika nivåer. I Jonas fall tycktes en 
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dan det för Carl handlar om monetära orsaker. Kombinationen av kontex-
tuella och strukturella villkor medför således att ackumuleringsprocessen 
tar sig delvis olika uttrycksformer för dessa båda informanter. 
 
Genom att fokusera på antalet bekymmer och varaktigheten med bekym-
mer kan Carl placeras något till höger i kontinuumet etablerad – socialt 
exkluderad jämfört med Jonas. Det föreligger inte vare sig långtidsarbetslös 
eller långvarigt bidragsberoende. I ekonomiska termer är dock Carl att be-
trakta som ekonomiskt marginaliserad i relation till att han under en längre 
tid haft ekonomiska bekymmer. Detta tydliggörs inte minst genom att rela-
tivt små utgifter vid upprepade tillfällen leder till ackumulering av sociala 
problem. Så snart Carl avbryter studierna är han hänvisad till försörjnings-
stöd för att klara ut den ekonomiska situationen. I Carls fall föreligger ar-
betslöshet, relativ fattigdom och bidragsberoende. Carl positionerar sig mer 
till höger i kontinuumet i jämfört med Jonas med utgångspunkt i att han 
vid upprepade tillfällen varit arbetslös och uppburit försörjningsstöd. De 
grundläggande ekonomiska problemen leder till en snabb process där de 
ekonomiska bekymren tilltar. Carl går i detta skede från att vara ekono-
miskt drabbad till att bli ekonomiskt utsatt och marginaliserad. Skillna-
derna mellan Jonas och Carls process ligger i att de delvis inleds från olika 
begynnelsepunkter/positioner i kontinuumet. Medan Jonas är att betrakta 
som ekonomiskt etablerad när han flyttar till annan ort är Carl, på grund 
av bristande ekonomiska resurser, i någon mening redan att betrakta som 
ekonomiskt drabbad. I relation till studiens begreppsliga modell kan Carls 
process beskrivas på följande sätt. 
 
Figur 9:4. Beskrivning av Carls process i relation till studiens begreppsliga modell. 
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För Carl är det inte frågan om en utdragen process i olika steg utan acku-
muleringen av sociala problem tycks gå snabbt. Vägen från etablerad hel-
tidsstuderande universitetsstudent till arbetslös med försörjningsstöd sker 
inom loppet av några dagar. Denna snabba ackumuleringsprocess upprepar 
sig vid två olika tillfällen och ser då ut på samma sätt. Han antas vid högre 
studier vid samma program, ekonomin är vid detta tillfälle om möjligt än 
mer ansträngd då Carl går från att vara bidragsberoende med försörjnings-
stöd till att vara heltidsstuderande. Knappa ekonomiska marginaler leder 
till att informanten istället för att köpa den kurslitteratur han behöver för 
att klara examinationen prioriterar vad han betraktas som viktigare utgifter 
som han ligger efter med. Denna upprepade ackumuleringsprocess kan ses 
som en förvärring av situationen. Med utgångspunkt i detta är Carls livssi-
tuation i relation till kontinuumet etablerad och socialt exkluderad att be-
trakta som en fördjupad form av problem jämfört med Jonas ackumule-
ringsprocess. Detta antas vara en grundläggande orsak till att Carls process 
går så pass snabbt från att han är universitetsstudent till arbetslös försörj-
ningsstödtagare. Det gör det vidare möjligt att nyansera Carls situation i det 
tidigare skedet. Trots att han i någon mening är att betrakta som etablerad 
när han studerade tycks han vara dåligt rustad för att på egen hand klara 
ut den ekonomiska påfrestningen som tillstöter och som följer på att han 
hoppar av universitetsstudier. I detta avseende kan Carl sägas vara ekono-
miskt drabbad samtidigt som han är utbildningsmässigt etablerad. När så 
avhoppet från högre studier sker går Carl från att vara ekonomiskt drabbad 
till utsatthet. Då Carl inte erhåller arbete utan förpassas till kommunens 
aktiveringsprogram och försörjningsstöd hamnar han i ett marginaliserat 
tillstånd. Carls process kan på en begreppslig nivå beskrivas som en pend-
ling från marginalisering till partiell etablering (utbildning men fortfarande 
ekonomiskt utsatt), till marginalisering tillbaka till partiell etablering för att 
sedan återigen inträda i marginalisering. 
 

Hinder för en rörelse mot en fastare förankring i kategori ett 
För båda informanterna föreligger ekonomiska såväl som andra formella 
hinder för en tillbakagång till högre studier då båda saknar nödvändiga po-
äng för att vara berättigade till studiemedel och studielån från CSN.  

Carl: … jag måste fixa ihop 37 godkända högskolepoäng innan jag kan få 
CSN igen.  
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Sammantaget tycks den ekonomiska utsattheten, vilken skapar problem 
med studierna, tillsammans med ambivalensen inför framtiden och den egna 
personligheten/självbilden, vara det som leder fram till en ackumulering av 
problem i Carls fall. Dessutom föreligger det hinder för att bryta den rå-
dande situationen genom att gå till högre studier då det finns formella hin-
der för att erhålla studiemedel. Även om Carls nuvarande situation är bero-
ende av omständigheter som rör sig på olika nivåer, såväl samhällsstruktu-
rella som individuella, tycks bristen på ekonomiska resurser vara den pri-
mära mekanism som ger upphov till en ackumulering av sociala problem i 
Carls fall. Avslutningsvis visar av Jonas och Carls ackumuleringsprocess på 
ett antal olikheter avseende begynnelsepunkt och det som startar ackumu-
leringen av problem. Det föreligger även likheter avseende de samhällstruk-
turella villkor som exempelvis begränsar tillgången på arbetstillfällen. Ana-
lysen visar att Jonas och Carl för närvarade delar erfarenheten av att befinna 
sig på samma position inom kontinuumet. 
 

Kategori två – att befinna sig i en marginaliserad position 
I kategori två placerar sig Zela, Elisabeth och Helena. Dessa tre informanter 
skiljer sig från informanterna i kategori ett, Jonas och Carl, genom att be-
gynnelsepunkten för ackumuleringsprocessen är en annan, att antalet pro-
blemen är fler och/eller då problemen är mer varaktiga över tid. Det före-
ligger vidare skillnader i hur ackumuleringsprocessen gestaltar sig.  Resul-
tatredovisningen och analysen inleds med att Zelas process presenteras, där-
efter följer processen för Elisabeth och Helena. Avsnittet avslutas med en 
problematisering av de likheter och skillnader som föreligger mellan infor-
manterna i kategori två. 
 

Zela, 23 år 
Informanten tillhör en statslös minoritetsgrupp från mellanöstern. Hon 
kom till Sverige för 8 år sedan tillsammans med sin mor och far samt en 
yngre bror. Zela bor med båda föräldrarna och brodern i en hyreslägenhet 
i ett av Örebros ytterområden. Utbildningsmässigt har hon studerat på det 
individuella programmet och därefter på medieprogrammet i tre år. Hon 
har sedan gymnasiestudierna avslutades varit arbetslös. Den första tiden i 
arbetslöshet klarade Zela den ekonomiska livssituationen genom att leva på 
sparkapital. Sedan ca fyra månader tillbaka erhåller hon dock försörjnings-
stöd med motsvarande 3775 kronor i månaden. En summa som hon själv 
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beskriver som ”… det är bra faktiskt”. Zela har en uttalad önskan om att 
studera vidare men saknar grundläggande behörighet för att söka till högre 
studier.  
 

Beskrivning av Zelas ackumuleringsprocess och tillstånd 
I likhet med informanterna i kategori ett föreligger det även i Zelas fall ar-
betslöshet, relativ fattigdom och bidragsberoende. Därtill tillkommer även 
låg utbildning. I jämförelse med informanterna i kategori ett är Zela ute-
stängd från högre studier på ett tidigare plan då hon saknar grundläggande 
behörighet för att söka in på universitet och högskola. Informanten har den 
kombination av problem som i kapitel 7 identifierats som den mest proble-
matiska utifrån ett ackumuleringsperspektiv. Kombinationen av låg utbild-
ning och bidragsberoende innebär störst risk för ackumulering av sociala 
problem över tid. 
 
Zelas situation skiljer sig på en rad punkter från både Jonas och Carls situ-
ation. I hennes fall är ackumuleringsprocessen tydligare och mer enkelriktad 
med färre loopar tillbaka jämfört Jonas och Carls processer. Samtidigt är 
de samhällsstrukturella och kontextuella villkoren mer centrala i Zelas ack-
umuleringsprocess. I informantens fall saknas resurser på en mer grundläg-
gande nivå. Förutom att informanten har en erfarenhet av invandring bor 
hon tillsammans med ursprungsfamiljen. Den ersättning hon erhåller från 
försörjningsstöd är till följd av detta avsevärt lägre än den ersättning Jonas 
och Carl erhåller. Trots att Zelas ekonomiska ersättningsnivå är betydligt 
lägre fungerar nätverket som ett skydd vilket tycks leda till minskad ekono-
misk utsatthet då hon får hjälp från familjen på olika sätt. När hon beskri-
ver sin situation blir det tydligt att processen tog fart långt tidigare. 

Jag kom hit till Sverige när jag var 15 år gammal […]. När jag började stu-
dera var det på individuella programmet. Sen ville jag fortsätta vidare och 
läsa, jag ville inte bara sitta av tiden på IV och sedan läsa på Komvux. Jag 
kämpade hårt, jag klarade av IV, grundläggande ämnen också, matte, eng-
elska och svenska. År 2006 kom in på gymnasiet. 

När Zela invandrade till Sverige saknade hon behörighet för gymnasiestu-
dier. Hon studerade grundläggande ämnen såsom matematik, engelska och 
svenska. Hon önskade söka till universitet och högskola men saknade 
grundläggande behörighet för antagning. Denna brist på förutsättningar på 
en nivå gör att hon förpassade till arbetslöshet och att söka arbete vilket 
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hon vid tiden för intervjun gjort under ett par månader. Inledningsvis var 
hon endast arbetslös även om arbetslösheten lede till ekonomiska bekym-
mer. Den ekonomiska bufferten och boendesituationen, att hon bodde med 
familjen, begränsade ackumuleringen av problem och begränsade proble-
met till arbetslöshet. Efter närmare tre månader utan inkomster går de eko-
nomiska problemen över i fattigdom. Zela erhåller därefter försörjnings-
stöd. Den ekonomiska bufferten tillsammans med de stöd hon erhåller från 
det sociala skyddsnätet gör att ackumuleringsprocessen bromsas upp och 
blir mer utsträckt. Samtidigt är Zela på ett mer grundläggande plan jämfört 
med informanterna i kategori ett förhindrad att söka högre utbildning. I 
relation till antalet problem är det således möjligt att konstatera att det fö-
religger ytterligare ett problem jämfört med informanterna i kategori ett. I 
relation till varaktigheten är arbetslösheten mer utsträckt vilket i Zela fall 
gör att hon närmare sig gränsen långtidsarbetslöshet. 
 
Figur 9:5 Strukturella och kontextuella villkor vilka påverkar Zelas ackumuleringspro-
cess till nuvarande tillstånd. 
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arbetsmarknaden och från högre utbildning. Utestängningen från arbets-
marknaden och högre utbildning leder i sin tur till relativt fattigdom. Fat-
tigdomen omfattning begränsas på grund av de individuella predisposit-
ioner och de resurser som föreligger. Ackumuleringen av problem ökar på 
grund av varaktigheten. Med tiden övergår arbetslösheten i långtidsarbets-
löshet och de ekonomiska bekymren övergår i en mer absolut fattigdom där 
Zela blir bir beroende av försörjningsstöd.  
 
Figur 9:6. Beskrivning av Zelas process i relation till studiens begreppsliga modell 
 

 

 
 
 
 

 
 
Kombinationen av de samhällstrukturella villkoren och de individuella pre-
dispositionerna som föreligger gör att det för Zela inte startar ackumule-
ringsprocessen från etablering som begynnelsepunkt. Snarare startar acku-
muleringen med utsatthet som begynnelsepunkt. Detta gör att när arbets-
lösheten blir varaktig och när den relativa fattigdomen övergår i absolut 
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manten utvecklar det inledande svaret på frågan om erfarenheter den eko-
nomiska livssituationen då beskrevs som att ersättningen från socialtjänsten 
på 3775 kr/månad som ”… det är bra faktiskt” genom att nyansera vilka 
begränsningar som detta medför.  
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behöver göra, resa typ någon gång. Jag har bott här nästan åtta år jag har 
inte rest någon stans, jag måste komma ut. Jag mår inte bra jag måste resa, 
jag måste byta miljö. Jag behöver träffa mina andra släktingar. Det är väldigt 
svårt (Zela).  
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Det inledande svaret utvecklas således under intervjuns gång. Vad som 
framgår av detta utvecklade svar om hur hon upplever den ekonomiska livs-
situationen är att det föreligger begränsningar och resurser men också för-
hoppningar. Begränsningarna hindrar informanten från att besöka släk-
tingar, från att få miljöombyte och från att få nya upplevelser. Resurserna 
som tydliggörs i detta citat är den roll skyddsnätet spelar och som trots en 
begränsad ekonomisk livssituation föreligger gör att hon kan ta körkort och 
succesivt förbättra sina etableringsmöjligheter. Informanten går även ut-
tryck för förhoppnings om att kunna försörja sig själv. De hinder som före-
ligger för en rörelse mot etablering är av mer grundläggande karaktär jäm-
fört med informanterna i kategori ett då hon saknar behörigheten som krävs 
för högskole-/universitetsstudier.  
 
Invandringen till Sverige och den integrationsprocess som därmed vidtar 
påverkar Zelas etableringsmöjligheter och begränsar hennes valmöjligheter 
inom utbildning och på arbetsmarknaden. Detta kan delvis förklara frånva-
ron av uttalanden med koppling till individualisering, reflexivitet och själv-
kritik. Även om en kvalitativ analys vanligtvis bygger på den information 
som erhålls via samtal med informanten är det frånvaron av liknande erfa-
renheter som respondenterna i grupp ett vittnar om som här står i fokus. 
Zela vittnar inte om något som på ett direkt sätt kan kopplas ihop med 
svårigheter att göra val, problem kopplat till den kulturell friställning 
och/eller uppenbara uttryck för risker. Detta förstås som att informantens 
erfarenheter och positionen i sig innebär att färre valmöjligheter står till 
buds och helt sonika fylls inte individen av varken val eller kval.  
 

Elisabeth 24 år 
Elisabeth är uppvuxen med båda föräldrarna i Örebro. Elisabeth flyttar till 
eget boende på annan ort när hon är 16 år vilket hon beskriver som ett 
resultat av att relationen inom familjen inte fungerade. Elisabeth är till skill-
nad från övriga respondenter i intervjustudien ensamstående mor med en 
son på ett par år. Sonen bor växelvis hos föräldrarna. Elisabeth bor sedan 
cirka ett år tillbaka i en hyresrätt i centrala Örebro. Hon har tidigare varit 
föräldraledig men har sedan föräldradagarna tagit slut varit arbetslös. Ar-
betslösheten ledde fram till relativ fattigdom som så småningom utvecklades 
till absolut fattigdom. Sedan ett par månader tillbaka erhåller hon försörj-
ningsstöd som tillsammans med bostadsbidrag och barnbidrag uppgår till 
9000 kronor per månad.  
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Beskrivning av Elisabeths tillstånd och ackumuleringsprocess 
I Elisabeths fall föreligger de fyra problemen arbetslöshet, fattigdom, bi-
dragsberoende och låg utbildning. Med utgångspunkt i Elisabeth beskriv-
ning av sin process tycks det uppstå paus i problemen under föräldraledig-
heten. När föräldraledigheten upphör är informanten tillbaka i samma ut-
gångsläge som innan hon blev föräldraledig. Elisabeth beskriver sin väg in i 
nuvarande tillstånd på följande sätt: 

Jag blev arbetslös efter min föräldraledig. Jag hade inget fast jobb innan för-
äldraledigheten. Jag har varit tvungen att söka försörjningsstöd för att jag är 
ensamstående och saknar inkomst.  

Elisabeth önskar studera vid högre utbildning men saknar grundläggande 
behörighet.  

Problemet är att jag saknar engelska B och det behöver man ha.  

I citatet ovan vittnar informanten även om att hon saknar grundläggande 
behörighet för att söka högre utbildning vilket tolkas som uttryck för att 
hon är utestängd från denna etableringsarena trots en önskan om att läsa 
vidare.  
 
Vad som tydliggörs är hur en låg utbildningsnivå har en negativ inverkan 
på hennes förutsättning att erhålla arbete. Den låga utbildningsnivån till-
sammans med arbetslöshet leder i sin tur till försämrade möjligheter till egen 
försörjning. Den låga utbildningsnivån, arbetslösheten och fattigdomen le-
der i sin tur till att det blir omöjligt för Elisabeth att försörja sig själv och 
sin son. Sammantaget leder dessa förhållanden till att Elisabeth är margina-
liserad då hon i likhet med Zela uppvisar fler problem än informanterna i 
grupp ett och längre varaktighet med respektive problem. Elisabeth vittnar 
om vad som kan tolkas som samvariationen mellan olika strukturella hinder 
vilka begränsar hennes möjligheter till att bryta den marginella ställningen. 
Inledningsvis lyfter hon vad hon uppfattar som hinder för att läsa upp be-
tygen när hon uppbär försörjningsstöd. 

Ja alltså det, om vi säger så här, jag skulle vilja läsa vidare men jag måste 
läsa upp min engelska b och hade jag haft jobb eller någonting hade jag kun-
nat läsa upp min engelska b på kvällar liksom och ta en sådan här kvällskurs 
en gångs i veckan. Men det får jag inte göra när jag har försörjningsstöd, då 
får jag inte ta något sådant. Så att då måste jag ha ett jobb innan jag kan läsa 
vidare. Och det känns som att då måste man skjuta på det så mycket. 
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I citatet pekar hur hon ut socialtjänstens krav som ett hinder för att bryta 
bidragsberoendet. Det informanten beskriver kan tolkas i termer av en 
struktur som låser fast informanten i en problematisk position. Elisabeth 
hamnar i en situation som skulle kunna beskrivas som moment 22 då an-
ställningen inte förändrar hennes ekonomiska möjligheter eftersom detta 
efterföljs av ekonomiska bekymmer och ett fortsatt behov av försörjnings-
stöd. Detta strukturella villkor bidrar till informantens marginella ställning 
Under denna korta anställningstid fick hon enligt egen utsago ”bra betalt”.  

Men sen även om jag får bra betalt måste jag lägga upp det på två månader 
för att annars, måste jag liksom då, kommer försörjningsstöd och säger att 
jag skulle ha sparat mina pengar. 

Citatet vittnar om ett strukturellt hinder som på ett konkret vis begränsar 
informantens handlingsutrymme även under den tid då hon inte uppbär för-
sörjningsstöd på så vis att socialtjänstens regelverk påverkar hennes ekono-
miska agerande. Att hon får ”bra betalt” skulle kunna innebära en paus 
från en ansträngd ekonomisk livssituation om så bara under en begränsad 
tid men så sker inte. Informanten lyfter ytterligare ett strukturellt hinder 
som begränsar hennes vägar till arbete ut ur den marginella ställningen.  

Det som är svårast att vara ensamstående mamma överhuvudtaget är väl ti-
der och sådär. Förr innan det kunde man ta kvällsjobb och helger … Och då 
hade det varit lättare om man inte hade varit ensamstående för då hade man 
ändå varit två stycken de veckorna. 

Av citatet framgår att det är problematiskt att vara ensamstående förälder, 
då det innebär att hon inte kan ta vissa jobb på kvällar och helger. Infor-
manten lyfter vidare begränsade möjligheter att få barnomsorg på obe-
kväma tider som ett strukturellt hinder vilket påverkar och begränsar möj-
ligheten till försörjning.  
 
Elisabeth lyfter till skillnad från övriga informanter fram strukturella hinder 
i from av regelverket kring försörjningsstöd och strukturen kring barnom-
sorgen är ordnad som två centrala villkor vilka begränsar hennes rörelse 
mot en etablering. Betraktas de strukturer och mekanismer som bidrar till 
en ackumulering av sociala problem följande konstateras.  
  



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  165 
  

Figur 9:7. Beskrivning av de mekanismer och strukturer som är verksamma i  
Elisabeths ackumuleringsprocess. 
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Figur 9:8. Beskrivning av Elisabeths process i relation till studiens begreppsliga modell 
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Helena kommer ursprungligen från ett land i norra Afrika. Hon kom som 
tvååring till Sverige tillsammans med sina föräldrar och tre syskon. Helena 
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ion men blev 2008 uppsagd från denna tjänst på grund av att hon saknade 
körkort som var ett grundläggande behörighetskrav för tjänsten. Helena er-
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håller totalt 2800 kronor per månad i försörjningsstöd. I Helenas fall före-
ligger utöver arbetslöshet, fattigdom och bidragsberoende även ett funkt-
ionshinder som till viss del gör sig påmint i hennes vardagsliv. 
 

Beskrivning av Helenas tillstånd och ackumuleringsprocess 
Helena är den informant som är mest svårplacerad i relation till kontinuu-
met etablerad – socialt exkluderad av de som deltagit i den intensiva delen 
av undersökningen. Hon befinner sig tydligare i en mellanposition mellan 
olika tillstånd jämfört med övriga informanter. Begynnelsepunkten är till 
skillnad från övriga inom kategori två inte utsatthet utan etablering. Acku-
muleringsprocessen startar från etablering då Helena hade ett jobb som hon 
inte fick behålla då hon saknade de grundläggande behörighetskrav som 
ställs på det anställda. Resursmässigt föreligger det inte några formella hin-
der för högre studier och Helena har även erfarenhet av att studerat på uni-
versitetet. Så långt föreligger det fler resurser som tyder på en bättre ut-
gångsposition jämfört med övriga inom kategorin. Dock har informanten 
varit utan arbete en längre tid och har då genomgått flera kommunala akti-
veringsåtgärder jämfört med övriga informanter inom kategori två. Det fö-
religger vidare ett annat problem som inte övriga inom kategorin och som 
kan sägas utgöra en funktionsnedsättning.  

… det har med mitt huvud att göra för alltså typ, jag har yrsel om man säger, 
typ och jag är liksom opererad ett antal gånger. 

… ett handikapp eller vad man säger. Det har jag.  

[…] Det är inte det första jag berättar, är det inte. Jag har yrsel och ibland 
kan jag få yrsel och då haltar jag på ena benet men det är ingenting som … 
Alltså, om jag jobba sex timmar då kan jag gå 100 % men om jag jobbar 
åtta timmar då kanske jag inte ger 100 % sista två timmarna. Det är för att 
jag blir trött.  

Långa dagar kan göra att Helena drabbas av yrsel och hon får då svårt att 
prestera till 100 %. Funktionsnedsättningen övergår då till att bli ett funkt-
ionshinder. Funktionsnedsättning uppfattar inte informanten som ett hinder 
för möjligheten att erhålla anställningen. Detta är inget Helena berättar när 
hon söker jobb samtidigt som det enbart uppträder i stressfyllda situationer 
vilket kan vara en förklaring till att funktionsnedsättningen sällan eller ald-
rig blir till ett handikapp. Den individuella egenskapen av att ha en funkt-
ionsnedsättning får specifika konsekvenser i en given kontext som förhind-
rar hennes arbetsförmåga. 
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Figur 9:9 Beskrivning av strukturer och mekanismer påverkar ackumulering av sociala 
problem i Helenas fall 
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hinder för högre utbildning om än på olika nivåer.  Några sådana formella 
hinder tycks inte föreligger för Helena. Det tycks snarare föreligga infor-
mella hinder för högre utbildning. 

Alltså mina föräldrar gör allting för att jag inte skall ta lån, de vill verkligen 
inte att jag skall ta lån.  

Det informanten vittnar om ”Alltså mina föräldrar …, de vill verkligen inte 
att jag skall ta lån” tolkas som informella hinder vilka antas kunna påverka 
Helenas möjlighetsstruktur. Däremot tycks inte som att uttalandet ”mina 
föräldrar gör allting för att jag inte skall ta lån” innebära att hon har möj-
lighet att studera på universitet/högskola utan att ta lån. Detta kan dock 
problematiseras i relation till Helenas ambivalens gentemot att inte kunna 
bo på egen hand. Att studera med föräldrarnas hjälp begränsar informan-
tens autonomi vilket även tydliggör i följande citat.  

Jag vill ha en egen lägenhet då har de (Socialtjänsten) sagt att så länge som 
det är okej för mina föräldrar att jag bor hemma så får jag ingen lägenhet. 
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Det är bara att acceptera. Vad skall man … Alltså, alltså jag trivs, alltså det 
är inte så som att jag bråkar och så med mina föräldrar men jag, alltså jag 
trivs hemma men vill ändå ha ett eget, en egen bostad så att man kan börja 
känna sig, känna liksom, självständig och sådär och fast ekonomin tillåter 
inte.  

I citatet tolkas ”alltså jag trivs hemma men vill ändå ha ett eget, en egen 
bostad så att man kan börja känna sig, känna liksom, självständig” som ett 
uttryck vad som blir ett formellt hinder för högre studier. Helena har att 
välja på att bli försörjd av sina föräldrar men med konsekvensen att detta 
begränsar hennes autonomi och självständighet. Att ta lån och blir inget 
kvarvarande alternativ och den vägen är stängd vilket framgår av ”mina 
föräldrar gör allting för att jag inte skall ta lån”. 
 
Hon faller dessutom in i definitionen som långtidsarbetslös då hon varit 
utan arbete i närmare ett års tid. Helena har under större delen av arbets-
löshetsperioden på egen hand rett ut den ekonomiska livssituation men se-
dan en tid tillbaka erhåller hon försörjningsstöd. Detta gör att Helena inte 
är att betrakta som långvarigt bidragsberoende. Informanten förklarar den 
uppkomna situationen på följande sätt. 

Jag jobbade ju ett tag på en bensinstation men jag blev varslad för att jag inte 
hade körkort. Man ska ju ha körkort om man hyr ut bilar och håller på med 
bilar. Chefen sa, kom tillbaka när du har körkort för jag vet att du vill jobba 
här. 

Avsaknaden av den formella behörigheten för det jobb hon har är det som 
sätter igång ackumuleringsprocessen. Samtidigt kan det faktum att hon haft 
en anställning ses som resurs. Som tidigare forskning visat bidrar arbetslivs-
erfarenhet till att individen socialiseras till arbetsmarknadens struktur. Vi-
dare ger arbete en känsla av tillhörighet. Detta gör också upplevelsen av att 
förlora arbetet annorlunda mot upplevelsen av att aldrig släppas in på ar-
betsmarknaden. Här skiljer sig Helenas erfarenheter från övrigas då hon har 
varit anställd och då hon förlorar denna anställning. Tidigare informanter 
har vittnat om kombinationen samhällsstrukturer och individuella egen-
skaper som gör att individen inte släpps in på arbetsmarknaden vilket Jonas 
och Carl påtalat. För Helena kan denna förlust av arbete indikera en rörelse 
från autonomi via eget arbete till beroende av föräldrarna och försörjnings-
stöd. I relation till denna syn på förlusten av arbete som en autonomiförlust 
kan motvilligheten gentemot föräldrarnas stöd och hjälp tolkas. Här tycks 
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således erfarenheter av autonomi kontra beroende central. Förlusten av ar-
bete begränsar informantens ekonomiska oberoende och begränsar möjlig-
heten till självständighet. De ekonomiska problemen leder till att Helena 
blir beroende av försörjningsstöd. Försörjningsstödet blir ytterligare ett hin-
der för självständighet och autonomi. För informanten tycks livsvärlden be-
gränsad då den nuvarande livssituationen hindrar henne från att flytta från 
föräldrahemmet till eget boende vilket i sin tur förhindrar vuxenblivandet. 

Jaa, det är socialtjänsten som kontrollerar liksom hur man ska leva eller och 
det. Jag vill ha en egen lägenhet då har de sagt att så länge som det är okej 
för mina föräldrar att jag bor hemma så får jag ingen lägenhet. Det är bara 
att acceptera. Vad skall man … Alltså, jag trivs, alltså det är inte så som att 
jag bråkar och så med mina föräldrar men jag, alltså jag trivs hemma men 
vill ändå ha ett eget, en egen bostad så att man kan börja känna sig, känna 
liksom, självständig och sådär och fast ekonomin tillåter inte.  

Vad citatet kan sägas fånga är de konflikter som uppstår mellan samhällets 
och individens förväntningar på självständighet och strukturella krav på in-
dividen som försörjningsstödstagare som låser fast individen i beroendet av 
förädlarna. Ytterst är det den ekonomiska livssituationen som förhindrar 
självständighet. De ekonomiska bekymren är ett resultat av arbetslösheten 
som är ett resultat av att informanten saknar formell behörighet för anställ-
ningen. Slutligen leder arbetslösheten och bristen på inkomster till fattig-
dom och bidragsberoende. Det är således möjligt att illustrativ teckna föl-
jande process för Helena. 

 
Figur 9:10. Beskrivning av Helenas process i relation till studiens begreppsliga modell 
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arbete. Avsaknaden av formell behörighet för detta arbete ses här som en 
individuell predisposition vilket begränsar hennes möjligheter att behålla ett 
arbete eller få ett likande arbete. När hon förlorar arbetet går hon från att 
vara etablerad till att bli utsatt. Detta problem lyckas hon inte reda ut varvid 
ytterligare ett problem tillstöter då arbetslösheten inte bryts och övergår i 
långtidsarbetslöshet. På denna följer flera åtgärder i syfte att sätta Helena i 
aktivitet. Arbetslösheten leder i sin tur till ytterligare problem i form av fat-
tigdom. Till den initiala utsattheten fogas ytterligare problem och hon blir 
drabbad på ett tydligare sätt. Nu tillstöter ytterligare bekymmer då varak-
tigheten gör att den relativa fattigdomen förvärras vilket leder till absolut 
fattigdom och bidragsberoende. Med utgångspunkt från avsaknaden av till-
bakagångar i en rörelse mot etablering betraktas Helena som marginali-
serad. 

… socialen kräver att man går här (kommunal aktiveringsåtgärd författarens 
anmärkning). Sen får man väl göra allting själv för att jag känner att deras 
takt är för seg för mig. Man blir verkligen irriterad. Har de ingen bättre pla-
nering. Jag har sagt till flera gånger det här är ingenting för mig och då har 
de sagt att jag ska prata med min handläggare på socialen. Min tidigare 
handläggare har precis slutat och det tar tid att få någon ny handläggare.  

Av citatet framgår bristen på inflytande som en central tema av Helenas 
upplevelser kring nuvarande sysselsättning. Hon upplever sig som överkva-
lificerad för insatsen men upplever inte att hon får gehör för sina syn-
punkter. Detta kan skapa en känsla av maktlöshet som kan bidra till passi-
visering av deltagaren då synpunkter och önskemål inte beaktas i insatserna. 
För att insatser till arbetslösa unga vuxna ska fungera optimalt och för att 
det ska föreligga störst chans för en återetablering är tre aspekter nödvän-
diga. Dessa tre är ekonomiskt stöd och hjälp, intensivt och skräddarsydd 
stöd från professionella, satsningar på utbildning, färdighetsträning och 
långsiktig praktik med reella möjligheter till anställning. Kombinationen av 
dessa tre typer av insatser bildar tillsammans till skapandet av långsiktiga 
lösningar (IAUF 2011:10). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att 
hållbara insatser kräver tid och pengar. Utifrån Helenas beskrivning är det 
svårt att se tecken på att hon uppfattar att insatsen innehåller dessa 
aspekter. 
 
På liknande sätt som regelverket låser fast Elisabeth i bidragsberoende och 
i en ekonomiskt bekymmersam livssituation tycks även Helena fastna i en 
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marginaliserad position där hennes handlingsutrymme är begränsat. I He-
lenas process är de strukturella och formella hinder för en etablering inte 
lika tydliga. Exempelvis förligger inga formella hinder för högre studier. 
Däremot tycks de informella hindren för etablering större vilket begränsar 
hennes möjligheter till att bryta den negativa ackumuleringsprocessen. 
 

Kategori tre – social exkludering 
I kategori tre placerar sig Camilla, 21 år, och Ellen, 22 år. De två informan-
terna skiljer sig från övriga informanter genom att det föreligger mångdi-
mensionella problem och att de är mer stadigvarande. Redovisningen och 
analysen av kategori tre inleds med en presentation av Camilla och därefter 
Ellen. Avsnittet avslutas med en problematisering av de likheter och skill-
nader som föreligger mellan informanterna i kategori tre. 
 

Camilla 
Camilla är 21 år. Hon är uppvuxen i utkanten av en större stad med sina 
föräldrar och två syskon. När Camilla var i tonåren dog hennes pappa has-
tigt, något som hon själv beskriver som chockartat. I samband med faderns 
hastiga bortgång utvecklade hennes mor ett alkoholmissbruk. Modern är 
numera nykter alkoholist. Camilla hoppade under tonåren av gymnasiet då 
hon får problem att klara sina studier som ett resultat av den neuropsykia-
trisk problematik hon har. När avslutar studierna blir hon arbetslös och 
fattig. Under denna period uppbär hon försörjningsstöd. Hon bättrar på sin 
utbildningsnivå genom att läsa in gymnasiekompetens på en folkhögskola i 
södra Sverige. Efter avslutade folkhögskolestudier flyttade Camilla till en 
egen lägenhet i en tätort ett par mil utanför Örebro. Camilla har varit ar-
betslös sedan hon gick ut folkhögskolan och har sedan dess erhållit försörj-
ningsstöd som enda inkomstkälla. Hon får för närvarande försörjningsstöd 
med 8000 kronor per månad.  
 

Beskrivning av Camillas tillstånd och ackumuleringsprocess 
Summeras problemen föreligger initialt fem av de totalt fem indikatorerna 
på sociala problem som studeras i den extensiva studien. Vid detta tillfälle 
är hon arbetslös, fattig, bidragsberoende, lågutbildad samtidigt som det fö-
religger en funktionsnedsättning som begränsar hennes arbetsförmåga. Hon 
erhåller dock gymnasiebehörighet genom att gå på folkhögskola vilket 
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minskar antalet problem till fyra. När hon studerar minskar bekymren sam-
tidigt som hon återvänder till samma position när hon avslutar studierna. 
Detta visar att på upprepade erfarenheter av problemen. I relation till var-
aktighet är Camilla långtidsarbetslös samtidigt som hon närmare sig grän-
sen för att klassas som långvarigt bidragsberoende. Camilla beskriver sin 
situation på följande sätt: 

Ja, jag hamnade här för att jag inte har något att göra på dagarna. När jag 
flyttade hit blev jag av med de två uppdrag som jag haft. Det är inte arbete 
som jag haft då dessa inte varit tillräckligt många timmar för att det ska 
räknas som arbete. När jag flyttade hit var jag totalt arbetslös. Jag försöker 
hitta ett jobb. Sen gick det tre månader och så blev jag galen för jag hittade 
inget att göra. Arbetsförmedlingen verkar ha alldeles för mycket att göra så 
de lyssnar inte på mig. Då har det gått tre månader. Men då så sa jag till min 
socialsekreterare att nu orkar jag inte längre, jag håller på att bryta ihop, jag 
måste ha något att göra. För det har med mitt handikapp att göra också. 
Folk med ADHD behöver en vardag, vi behöver någonting, ett schema att gå 
efter så att vi får struktur annars mår vi absolut inte bra överhuvudtaget. Det 
tror jag inte ”vanliga” människor gör heller om man bara kan gå och strosa 
liksom på dagarna och sådär. Så då ringde jag henne och hon sa att jag skulle 
gå hit [kommunens aktiveringsåtgärd, författarens anmärkning]. 

Camilla beskriver sysslolösheten som ett tydligt problem under de tre första 
månaderna som hon är arbetslös. Inget tyder på att försörjningsstödet är 
villkorat med krav på aktivering samtidigt som stödet från andra samhälls-
institutioner exempelvis arbetsförmedlingen upplevs som otillräckliga och 
obefintliga. Detta gör att Camillas erfarenheter kan tolkas som motsatta 
jämfört med tidigare informanterna i kategori ett och två. För exempelvis 
Carl och Jonas är försörjningsstödet villkorat med krav på deltagande i åt-
gärd. Ogiltig frånvaron under pågående leder till motsvarande avdrag från 
ersättning. Däremot är frånvaron av krav och frånvaron av insatser något 
som Camilla lyfter i sin berättelse. Då tidigare kategorier vittnat om krav 
från samhällets olika institutioner tvingas informanten att rikta krav mot 
samhällets institutioner. Detta fångas i citatet genom uttryck som ”så jag sa 
till min socialsekreterare att nu orkar jag inte längre, jag håller på att bryta 
ihop, jag måste ha något att göra”. Vad som tydliggörs är hur sysslolösheten 
och bristen på tydligare krav på motprestationer från samhällets institut-
ioner i kombination med den neuropsykiatrisk problematik som föreligger 
för Camilla leder till stora bekymmer. Det tycks vidare vara bristen på ruti-
ner och struktur som leder till en dålig hälsa. När Camilla ställer dessa krav 
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på aktivering till sin socialsekreterare får hon gehör för sin önskan. Insatsen 
hon erbjuds skapar struktur och rutiner som gör att hon mår bättre. 
 
Den ekonomiska utsattheten är i likhet med flera av informanterna i studien 
ett återkommande tema i Camillas beskrivning av den ekonomiska livssitu-
ationen. Hon ger följande beskrivning av den ekonomiska knappheten i 
skyddsnätet. 

Av mamma kan jag absolut inte fråga om pengar. Jag bad om att få låna 50 
spänn härom dagen men hon hade inte ens det liksom. 

 
För vissa informanter som i fallet med Zela kan familjen fungera som ett 
skydd mot den ekonomiska utsattheten. I citatet ovan är det tydligt att så 
inte är fallet för Camilla. Snarare tycks familjenätverket ha liknade ekono-
miska bekymmer vilket ytterligare begränsar tillgängliga resurser. 
 
En grundläggande skillnad tydliggörs här i samhällets krav på de individer 
som ingår i kategori ett och två jämfört med de som tillhör denna den tredje 
kategorin. Informanterna i kategori ett och två har vittnat om tydliga krav 
på deltagande i aktiveringsåtgärder, CV-kurser, coaching etc. I Camillas er-
farenheter är frånvaron av krav och därmed insatser tydligt.  Denna från-
varo av insats kan vara problematisk med utgångspunkt från flera aspekter. 
Förutom att det för individer som har en neuropsykiatrisk problematik kan 
leda till svårigheter när det saknas struktur och ordning i vardagen kan bris-
ten på insatser förstärka utestängningen och ytterligare försämra framtida 
etableringsmöjligheter. Tidigare studier visar bland annat att framgångsrika 
insatser för unga vuxna som inte är i utbildning eller anställning är mer 
framgångsrika om dessa intensifieras ju varaktigare tillståndet blir (IFAU 
2011:10). Vad Camillas erfarenhet tyder på är frånvaron av insatser. Ca-
millas process kan beskrivas på följande sätt: 
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Figur 9:11 Beskrivning av Camillas process i relation till studiens begreppsliga modell. 
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som långvarigt bidragstagande då hon har under senaste tio månaderna er-
hållit försörjningsstöd utifrån sin situation som långvarigt arbetslös. Anled-
ningen till att varaktigheten blir problematisk är för att det inträder fastlås-
ningsmekanismer i bidragssystemet vilket reducerar sannolikheten för att 
individen skall klara ut sina ekonomiska problem och gå till egen försörj-
ning (jämför Bergmark, 2002). Dessa fastlåsningsmekanismer kan förklaras 
som ett resultat av att försörjningsstödet efter en tid får mer långtgående 
negativa konsekvenser som bland annat påverkar individens självbild. 
Angelins studie (2009) av långvarigt bidragsberoende visar hur maktlöshet, 
skam och en brist på socialt erkännande är vanligt förekommande konse-
kvenser av att under lång tid uppbära försörjningsstöd som ung vuxen. I 
Camillas fall finns det i likhet med vad Angelins respondenter erfarit. Den 
brist på insatser och krav från socialtjänsten och arbetsförmedlingen som 
hon vittnar om kan även tolkas som uttryck för bristen på erkännande från 
samhället sida. Reaktion på denna brist på erkännande i from av maktlöshet 
och resignation uteblir och istället agerande Camilla för att bryta denna ne-
gativa trend genom att ställa krav på samhället. Detta tolkas som tecken på 
att hon tar makten över sin situation.  
 
Problematiken är inte enbart något som präglar hennes vuxenblivande och 
etablering utan det tycks finnas en händelse under tonåren som sätter igång 
en ackumuleringsprocess. Förlusten av en nära anhörig tycks vara den utlö-
sande faktorn som leder till olika utfall för samtliga familjemedlemmar. 

Min pappa dog när jag var 15 år.  Det var ju som ett bombnedslag. Allt bara 
kapsejsade liksom sådär. Vi blev ju ledsna allihop. Syrran slutade äta, mor-
san började supa och jag började äta så jag gick upp i vikt. Sen höll morsan 
på att supa ner sig rejält alltså hon höll på att dö. […]  

Vad citatet visar är hur Camillas uppväxt präglas av social problematik. 
Problematiken börjar med en förlust av fadern som chockar familjen. Samt-
liga familjemedlemmar drabbas av denna förlust men utvecklar olika pro-
blem.  Camilla och hennes syster utvecklar vad som kan förstås som ätstör-
ningar medan modern hamnar i ett alkoholmissbruk som nära på leder till 
att hon dör. I denna veva kopplas socialen in. Detta tidiga möte med sociala 
problem kan delvis förklara Camillas begynnelsepunkt. Då hon redan har 
en uppsättning sociala problem som en form av predisposition vid den tid 
då hon ska etablera sig på arbetsmarknaden och i utbildning är inte begyn-
nelsepunkten etablering. Informantens sammansatta problembild gör att ut-
gångsläget är som drabbad i relation till den teoretiska modellen.  
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Figur 9:12 Beskrivning av Camillas process i relation till studiens begreppsliga modell. 
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förbättring innebär dock ingen kvantitativ förbättring av Camillas tillstånd 
i kontinuumet. Detta tillstånd blir allt mer permanent och arbetslösheten 
och bidragsberoendet riskerar att blir långvariga tillstånd med allt större 
hinder för en tillbakagång mot en fastare förankring i en rörelse mot etable-
ring. Tecken på social exkludering föreligger då representanter från sam-
hällets olika aktörer inte ställer samma krav på Camilla som övriga indivi-
der i kategori ett och två. Informanten visar dock allt annat än resignation 
inför denna brist på insatser utan ställa krav genom att kräva att få en syssel-
sättning.  
 

Ellen 22 år   
Ellen är uppvuxen i en mindre ort ett par mil norr om Örebro. Hon beskri-
ver sig som sammanboende men tillägger att detta med boendesituationen 
är en komplicerad fråga. Formellt är Ellen inneboende hos sin syster men 
bor egentligen i en hyresrätt med sin pojkvän i ett av Örebros ytterområden. 
Ellen har under uppväxten bott med sin mor och helsyster då fadern hade 
ett alkoholmissbruk. Fadern är numera nykter alkoholist och har gift om 
sig och bor på en mindre ort i sydvästra Sverige. På faderns sida har Ellen 
halvsyskon. På gymnasiet studerade Ellen ett program med inriktning på 
djurvård. Vad gäller hennes nuvarande sysselsättning beskriver Ellen sig 
själv som ”… jättearbetslös”. Ellens inkomst uppgår till 4728 kronor per 
månad i form av försörjningsstöd.  
 

Beskrivning av Ellens tillstånd och ackumuleringsprocess 
I Ellens fall föreligger långtidsarbetslöshet då hon varit arbetslös i mer än 
tre år. Hon har även under ett flertal år varit beroende av försörjningsstöd 
för att klara den ekonomiska livssituationen. Under dessa år har det före-
kommit ett uppehåll på totalt åtta månader som enligt Ellen inte handlade 
om att hon fick en förändrad ekonomisk livssituation utan var ett resultat 
av bristande närvarointyg från en av kommunens åtgärdsprogram.  

Jag fick krångel med min närvaro som inte vart påskriven. Då blev jag av 
med min ersättning och det vart en massa strul och det var överklagningar 
och alla möjliga grejer. […] Jag hade inte en enda krona på åtta månader. 

I Ellens fall handlar det således om mer permanenta arbetslöshetsperioder 
och längre tid med försörjningsstöd jämfört med övriga informanter. I Detta 
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gör Ellens livssituation och erfarenheter specifik jämfört med övriga infor-
manters erfarenheter. Vidare föreligger det i Ellens fall likheter med Camilla 
exempelvis har båda erfarenheter sociala problem under barndomen då en 
nära anhörig haft ett missbruksproblem. Ellen har i likhet med Camilla en 
funktionsnedsättning som väsentligt begränsar hennes arbetsförmåga. Ellen 
beskriver de problem hon upplever på följande sätt. 

Det är många, många val, det är nog val varje dag. […] Redan när man går 
i 9:an och man inte ens har vuxit upp skall man välja sin framtid. Det tycker 
jag är helt sjukt, helt sjukt. Och att allt skall gå så fort man hinner inte läsa 
på om allting. Tyvärr så valde jag fel. Det funkar inte. Jag tycker inte det är 
schyst gjort. Man sätter människan i en väldigt pressad situation. För det är 
många som mår skitdåligt utav å liksom, ja men shit jag vet inte vad jag vill 
jobba med. 

Mitt skelett är mindre än det skall vara om man säger. Jag har skörare och 
mindre skelett än andra människor. Så exempelvis i ryggen så har jag mina 
kotor med större mellanrum emellan så mina kotor vrider sig. Så dem ligger 
som zick-zack om man kollar precis rakt bakifrån så då får man liksom 
trycka rätt dem. Ungefär en gång i månaden går jag hos en kiropraktor som 
tycker rätt alltihopa. Så det är, jag kan ju inte göra något åt det, det finns ju 
inga mediciner eller något sådant där utan det är ju något man får leva med 
liksom och det har man fått lärt sig. Det är liksom, man vet vad man kan 
göra och inte kan göra men det är fortfarande lite småträligt att jag inte kan 
få ett arbete bara för att jag har en sjukdom jag inte kan styra över själv 
liksom. Men det är, så är arbetslivet. 

Vad hon lyfter i citatet kan dels tolkas som uttryck för en självkritik som 
handlar om att hon personligen anser sig gjort fel val i livet. Dels handlar 
det om ett obestridligt faktum som hon inte kan påverka i att hon har en 
sjukdom som påverkar hennes möjligheter till arbetsmarknadsetablering. 
Ellen återkommer med andra ord till vad som kan förstås som ett struktu-
rellt villkor som förskjuter ansvaret och skuldfrågan från samhället till in-
dividen. Samhällsproblem individualisera där strukturell arbetslöshet och 
svårigheter för individer som inte uppfyller högt ställda krav på utbildning, 
flexibilitet och prestationer fått en allt ogynnsammare etableringssituation. 
Individualiseringen blir tydlig i Ellens fall då hon uttrycker att ”Tyvärr så 
valde jag fel”. Hon är samtidigt kritisk till att detta strukturella krav genom 
att uttrycka att ”Jag tycker inte det är schyst gjort”. På detta vis blir indivi-
dualiseringen inget hon tycks kunna undvika utan något som är oundvik-
ligt. De krav som hon här ifrågasätter är det högt ställda kraven på indivi-
den att själv staka ut sin framtid och att individen därmed hålls ansvarig om 
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problem uppstår. Denna problematik har tidigare både Jonas och Carl tidi-
gare berört. Det faktum att hon har en medfödd men skelettsjukdom blir 
ett personligt/individuellt villkor som begränsar hennes arbetsförmåga och 
som mer troligt är den enskilt största orsakens till att hon blir utestäng-
ningen från arbetsmarknaden jämfört de valt hon gjort avseende utbildning. 
Det är nu möjligt att strukturerar följande modell för de mekanismer och 
strukturer som bidrar till en ackumuleringsprocessen i Ellens fall. 

 
Figur 9:13 Beskrivning av strukturer och mekanismer som påverkar ackumuleringen av 
problem i Ellens fall  
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låtit det vara ouppklarat så länge liksom så får jag ju gå på undersökningar 
varje halvår så dem kollar upp liksom, a men nu har det ändrats åt det här 
hållet då lutar det lite mer åt skolios, nä men nu börjar det luta lite mer åt 
benskörhet, lite sådana saker så att på det sättet får jag ingen sjukersättning 
eftersom jag inte har någon diagnos och visa upp. 

Citatet tolkas som ytterligare ett exempel på en rådande struktur. En dia-
gnos skulle kunna medför såväl hinder som andra möjligheter än de som nu 
står tillbuds. Det hinder som en diagnos skulle kunna medföra och som El-
len är berättar om i citatet är att detta säkerligen skulle leda till en perma-
nent utestängning från den reguljära arbetsmarknaden. Frågan är dock vil-
ken faktisk skillnad en diagnos skulle göra i detta avseende då den samman-
tagna empirin visar att informanten är permanent utestängd från arbets-
marknaden. I relation till andra finansiella möjligheterna skulle en diagnos 
kunna medföra att individen istället för att hänvisas till socialtjänsten och 
försörjningsstöd får ekonomisk ersättning från försäkringskassan. Att er-
hålla ersättning i form av försörjningsstöd är till skillnad från exempelvis 
sjukersättning förenat med flera negativa konsekvenser för individen.  
 
I förhållande till studiens modell kan vi se att det föreligger sociala bekym-
mer som gör att Ellen kan placeras in längre till höger i kontinuumet eta-
blerad/förankrad – socialt exkluderad. En rad förutsättningar föreligger för 
att Ellen kan betraktas som marginaliserad och på gränsen till socialt ex-
kluderad. Ett exempel som tyder på att informanten är socialt exkluderad 
fångas i omgivningens bemötande.  

Förut, ja omkring 2006, när jag slutade skolan så tyckte jag inte om de för 
jag tyckte att de behandlade mig orättvist för de sa åt mig att - På grund av 
din ryggskada så kommer du inte kunna få ett arbete så du kommer att vara 
arbetslös resten av livet. Vem säger något sådant? Man säger inte så till en 
människa. Då tappar man liksom motivationen totalt. Man har ju inte lust 
alls, ja men visst om du säger att jag inte får något jobb ja men då skiter jag 
i hela grejen och är arbetslös, då går jag väl på socialen eller A-kassan eller 
vad man nu går på. 

Av citatet framgår att Ellen upplever att omgivningen stämplar henne som 
oförmögen att arbete. I citatet lyfter hon arbetsförmedlingen bemötande 
som ett exempel på omgivnings negativa bemötande. Ellen uttalandet tolkas 
som att hon uppfattar detta bemötande som kränkande. Informanten ifrå-
gasätter inte enbart arbetsförmedlarens uttalande utan även vad det krävs 
av en människa för att säga något sådant till en annan och vad detta gör 
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med den som blir bemött på detta sätt. Detta bemötande från en av de re-
presentanter för samhället som är satta att hjälpa Ellen i etableringsproces-
sen kan i ljuset av studiens teoretiska modell tolkas som uttryck för att hon 
är inne i en social exkluderingsprocess. Arbetsförmedlarens bemötande kan 
i viss mening förstås som ett inslag av segregerande attityder (jfr Stål i Grass-
man m.fl., 2003, s. 30). En rekapitulering av hur den sociala exkluderings-
processen yttrar sig kan här tydliggöra det som händer i Ellens process. Om-
givningen går från att vara passiv till aktiv i sitt avståndstagande. Mot bak-
grund av vad som sägs i berättelsen är det möjligt att tolka det som att Ellen, 
med utgångspunkt i arbetsförmedlarens bemötande till viss del börjar be-
trakta sig själv som en icke-värdig deltagare på arbetsmarknaden ”Då tap-
par man liksom motivationen totalt” och ”... ja men då skiter jag i hela 
grejen och är arbetslös”. Detta tolkas som ett övertagande av omgivningen 
syn på individen vilket är ett tecken på social exkludering (jfr Vranken et 
al., 2003). Den sociala exkluderingsprocessen kan vidare problematiseras i 
relation till frågan om bristen på ett formellt erkännande av funktionsned-
sättningen som ersättningsgrundande. 

Jag har ingen sjukersättning eftersom jag inte har någon diagnos och visa 
upp. Det känns orättvist men jag kan ju även förstå deras sida för då kan ju 
jag gå och hitta på vad fan som helst, nä men jag har problem med luftrören, 
jamen här får du 6 tusen extra i månaden, men jag har problem med ögonen, 
här får du tio tusen extra i månaden. Så att på det sättet förstår jag dem helt 
och fullt men det känns ju fortfarande orättvist. Att jag vet själv att jag har 
ett problem men jag får inga pengar för det. Men det är så, man får ta det. 
Jag känner liksom att varför ska jag gå och irritera mig på det när jag inte 
får några pengar, nämen då får jag väl inga pengar då, då fixar jag det väl 
på något annat sätt. Det är liksom, det är orättvist visst är det orättvist för 
man vill ju fortfarande få hjälp med det man har problem med och kunna 
kanske få ett arbete där man verkligen klarar av sitt arbete och sådana saker 
och kunna få pengar för att kunna åka till sjukhuset varenda jävla månad, 
fram och tillbaka, hela djävla tiden med en massa djävla stick och skit. Och, 
men och andra sidan om jag skulle sätta mig in i deras situation skulle jag 
absolut inte ge pengar till mig på det sättet. Om det skulle komma in en tjej 
och säga hej, jag har en ryggskada i högklackat vilken vanlig människa med 
ryggskada skulle sätta på sig högklackat. 

I Ellens berättelse återkommer en problematik som tidigare identifierats 
som ett moment 22 vilket relaterar till funktionsnedsättningen.  Arbetsför-
medlingen som en samhällelig institution anser att funktionsnedsättningen 
är så pass allvarlig att den medför oövervinnerliga hinder för en etablering 
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på arbetsmarknaden. Ellen erfarenheter är att sjukvården blir villrådiga då 
hennes problematik inte stämmer in på någon av de rådande diagnoserna. 
Avsaknaden av diagnos gör att Ellen inte får problemen erkända hos för-
säkringskassa och hon blir då inte berättiga till sjukersättning. Hon hänvi-
sas då till socialtjänsten och försörjningsstöd när etableringen från arbets-
marknaden uteblir. Av citatet framgår att Ellen ger uttryck för en del dubbla 
känslor kring detta problem. Å ena sidan antyder hon en irritation över att 
rörelsehindret inte diagnostiseras ”Det känns orättvist …”. Å den andra 
sidan ställer hon sig förstående till just detta problem ”… men jag kan ju 
även förstå deras sida …”. Ellen erkänner att hon aldrig skulle betala ut 
sjukersättning till någon som befinner sig i hennes situation. Pendling från 
irritation över situationen till förståelse kan även betraktas i ljuset av be-
greppet social exkludering. Ellens berättelse vittnar om att hon övertagit 
omgivningens negativa syn och gjort detta till en del av den egna självbilden. 
Ellens reaktion kan med utgångspunkt i begreppet social exkludering för-
stås som ett uttryck för att det egna perspektivet är underordnat och att det 
tjänar föga till att hävda sin rätt i det enskilda fallet.  
 
Ellen tillhör således den kategori som placeras in längst till höger i kontinu-
umet och som på tydligast sätt vittnar om erfarenheter som går att koppla 
till social exkludering. Ett återkommande tema i fler av berättelserna är 
upplevelsen av en ansträngd ekonomi. I gruppen längs till höger vittnar 
dock ungdomarna om en ansträngd ekonomisk livssituation. Ellen uttalar 
sig på följande sätt om den ekonomiska livssituationen: 

Det är ojämnt om man säger (skratt). Jag vet inte hur jag skall förklara det 
men det är ett huvudbry det är det alltid. Varje månad. Huvudbryet är ju 
mest att kommer det verkligen pengar den här månaden eller kommer det bli 
krångel. Det är ju ofta det huvudbryet är. 

I citatet framgår det att informanten upplever en otrygghet över att inte veta 
om det kommer in pengar och att detta är ett återkommande bekymmer. 
Den ekonomiska ansträngda livssituationen antas bero på att gruppen i 
denna kategori haft en längre varaktighet jämfört med övriga ungdomar i 
studien med en ansträngd ekonomisk livssituation. Det blir vidare tydligt i 
dessa berättelser hur individerna upplever sig sakna makt och kontroll över 
detta livsområde. Denna maktlöshet tydliggörs i Ellen berättelse på följande 
sätt:  

Egentligen styr jag inte över min egen ekonomi överhuvudtaget med tanke 
på att jag går på socialen. Så är det ju inte jag som styr. Eller ja till både ja 
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och nej kan man säga. Om jag sköter min närvaro så får jag pengar om jag 
inte gör det så blir jag av med pengar. Så på det sättet styr jag den. Men jag 
kan ju inte styra till vilket belopp jag kan få, jag kan ju som inte bli befordrad 
och få mer pengar eller sådana grejer utan jag är ju fortfarande en liten nick-
edocka som de kan liksom styra och ställa med. De kan ju liksom skita i att 
betala ut pengar om de tycker att jag gjort något fel och sådana saker. 

I citatet använder informanter metaforen nickedocka för att beskriva käns-
lan av maktlöshet. Socialtjänsten styr och det enda makten Ellen tycks ha i 
relation till ekonomin är genom att försöka hålla full närvaro på aktive-
ringsåtgärd som deltar i för att på så vis erhålla samma summa inkomster. 
Ett sätt att skapa en känsla av självbestämmande och att utöva mikromakt 
är genom att Ellen skriver sig hos sin syster medan hon informellt och utan 
socialtjänstens vetskap bor sambo. Att skriva sig med sin sambo skulle med-
föra ytterligare inskränkningar i den ekonomiska livssituationen då sambon 
befinner sig i en liknande ekonomisk situation som Ellen. Även denna hand-
lingsstrategi inte nämnvärt förbättrar hennes ekonomiska livssituation så 
skapar det en känsla hon har en viss makt. 
 
På likande sätt som att den ekonomiska livssituationen tycks mer proble-
matisk längre till höger i kontinuumet tycks även känslan av skam över att 
uppbära försörjningsstöd vara en mer utpräglad känsla i denna kategori. 
Vidare föreligger skillnader i synen på ersättningsnivån mellan kategori-
erna. De ungdomar som betraktar försörjningsstödet som en rättighet har i 
regel en mer positiv syn på bidragsnivån i jämförelse med ungdomarna som 
ser stödet som en nådegåva. Varaktigheten med försörjningsstöd tycks på-
verka synen på ersättningsnivån.  
 

Synen på problem – en skiljelinje mellan kategorierna 
En tydlig skillnad mellan de tre grupperna återfinns i respondenternas syn 
på problemen. Kategori ett (de utsatta och drabbade) förhåller sig till skill-
nad från kategori två (de marginaliserade) och tre (de socialt exkluderade) 
mer kritiska mot rådande strukturer och insatser samt mot sig själva. Denna 
skillnad tydliggörs i informanternas sätt att beskriva arbetsmarknaden. 
Carls kritiska förhållningssätt framkommer på följande sätt i hans berät-
telse:  

Majoriteten av alla jobb som finns i Örebro är försäljare, och en majoritet 
av dem är telefonförsäljare. Och det är lagligt slavarbete mer eller mindre. 
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Det blir mer och mer. Det senaste jobbet jag hade var på ett telemarketing-
företag. Och avtalet efter … att jag hade skrivit på mitt så var det att man 
måste ha kommit upp till sin säljkvot annars får man inte ut sin timlön ens. 
Så det är legaliserat slavarbete. … de är det stora problemet egentligen. Men 
även det där med att man skall ha tre års erfarenhet för ett servitörjobb, hur 
svårt kan det vara? Det borde väl vara viktigare att man är rätt för det jobbet, 
social, trevlig och en noggrann person som klarar mycket stress. För det finns 
ju folk som har jobbat med det hur länge som helst som egentligen inte klarar 
av det. Som bryter samman […] 

Carl får här illustrera hur kategori ett och två förhåller sig kritiska genom 
de sätt han lyfter fram sina erfarenheter av att vara anställd telefonförsäl-
jare. Erfarenheterna tydliggör en maktförskjutning från arbetstagaren till 
arbetsgivaren. Arbetet som telefonförsäljare är rutinerat på så vis att den 
anställde följer ett manus vid samtalen med potentiell kund. I detta manus 
framgår olika scenarion för hur den potentiella kunden svara och på dessa 
svar följer sedan olika åtgärder från försäljaren. För arbetsuppgifterna på 
de okvalificerade rutinarbetena och telemarketingtjänsterna ställs inga krav 
på formella förmågor eller färdigheter av arbetstagaren dock vittnar infor-
manterna om andra former av krav på förmågor och färdigheter exempelvis 
i form av krav på utseende och attityder. Med Reich (1991) indelning av 
ekonomiska aktiviteter kan de anställningsformer och tillgängliga arbetstill-
fällen som Carl beskriver i citatet säga tillhöra kategorin okvalificerat ru-
tinarbete. Arbetet kräver ingen formell utbildning utan detta är ofta något 
som sker på arbetsplatsen. Det Carls beskriver som tecken på legaliserat 
slavarbete kan i ljuset att Reich (a.a.) kategorisering av olika aktiviteter ses 
som uttryck för de tillgängliga anställningarna för gruppen unga vuxna med 
begränsad utbildningsnivå slit-och-släng-karaktär. Arbetstagarens förmåga 
att förhandla om arbetsvillkor är i bästa fall minimal. Nedan beskrivs hur 
detta kommer till uttryck i Carls och Jonas erfarenheter på arbetsmark-
naden. 

Carl: … jag har vissa grejer jag inte söker ens till exempel för det vet jag att 
jag mår psykiskt dåligt av. Det är ju inget jag tar upp med försörjningsstöd. 
Att jag inte söker jobb inom telefonförsäljning för då blir väl soc. griniga. 
Men jag gör inte det, jag söker inte telefonförsäljarjobb jag vägrar. Man 
måste vara rätt person för det. Man måste ha… Jag är på tok för snäll för 
att kunna liksom sälja saker till folk över telefon och sådär.   

Av citatet framgår det att Carl undviker att söka vissa jobb som leder till 
att han mer psykiskt dåligt. Det tycks vara en kombination mellan ett ru-
tinartat arbete med ett slit- och slängförhållande till den anställde. Denna 
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maktlöshet som arbetstagare framträder i uttalanden som ”… man måste 
ha kommit upp till sin säljkvot annars får man inte ut sin timlön …” som 
Carl vittnar om och som i Jona uttrycker i citatet ”… det är väldigt tungt 
när arbetsgivare så att säga utnyttjar unga personer för det är exakt vad de 
gör.” Sammantaget framstår dessa rutinartade arbeten som förenade med 
negativa konsekvenser för individen som överstiger de negativa konsekven-
ser som följer på att uppbära försörjningsstöd. Detta tolkas som att infor-
manterna har en låg grad av makt och kontroll. Att känna sig som en parasit 
som lever på andra tycks mindre negativa och mer hanterbara för respon-
denterna än de negativa konsekvenser dessa anställningsformer ger upphov 
till.   

Jonas: … det är väldigt tungt när arbetsgivare så att säga utnyttjar unga per-
soner för det är exakt vad de gör. Den här vi tar in en ung på en arbetsplats 
när det behövs och sedan när det inte passar, tack och hej vi ringer dig, ring 
inte oss. Så att, vad skall man säga då kan inte livet börja med så ostadiga 
inkomster eller oregelbundna strukturer i livet. Nu vet jag inte riktigt vart 
jag vill komma men det är hur det är att vara ung, det är förjävligt kan man 
säga. 

Jonas vittnar om att denna maktlöshet även medför begränsade möjligheter 
till vuxenblivande. Jonas beskriver detta som att livet inte kan börja då det 
råder frånvaro av de mest basala betingelserna för självständighet och auto-
nomi, det vill säga inkomst och någon form av regelbundenhet. Informan-
ternas erfarenheter tolkas som uttryck för kritik av de strukturella villkor 
som råder och vad detta innebär i hinder för en etablering på arbetsmark-
naden för unga vuxna med begränsad utbildningsnivå och arbetslivserfa-
renhet. Konkurrensen om tillgängliga arbeten att arbetsgivarna kan ställa 
höga krav på tidigare arbetslivserfarenhet även för sådana jobb som infor-
manterna uppfattar som okvalificerade. Resultatet visar på att de jobb som 
finns tillgängliga för ungdomar utan tidigare erfarenhet är de jobb som 
ingen annan kan tänka sig att ta för att dessa saknar trygga anställningsfor-
mer.  
 
Vidare tydliggörs skillnader mellan grupperna i synen på försörjningsstödet. 
I grupp ett och två förekommer både positiva och negativa reflektioner 
kring försörjningsstödet. Grupp tre kännetecknas snarare av frånvaron av 
reflektion och ifrågasättande. Dessa skillnader kan delvis förklaras som ett 
resultat av varaktigheten. Grupp tre har under en lång tid varit beroende av 
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försörjningsstödet för att klara vardagens nödvändiga utgifter. Denna var-
aktighet kan förklara avsaknaden av kritik som ett resultat av en normali-
sering av bidraget.  
 
De motstånd mot försörjningsstödet som återfinns i grupp ett och två be-
traktas som ett resultat av de negativa känslor som försörjningsstödet 
väcker hos individen. När individen inte klarar ut försörjningen på egen 
hand förstärks inkongruensen mellan hur man önskar sig vara och den man 
är. Detta kan även ses som ett resultat av att individen övertagit synen på 
försörjningsstödstagare som avvikare. 

Carl: Första gången jag sökte försörjningsstöd var när jag hade tagit studen-
ten och det tog emot väldigt mycket och det tog emot nu också. Det har tagit 
emot var enda gång. Man vill ju inte men man måste ju. Man måste ju över-
leva. Man vill ju inte hamna på gatan. … sen hade du haft ett annat val hade 
du gjort det. 

Nämen det är ju det här att man är mer eller mindre en parasit. Man lever 
på andras pengar. Och sedan att det är så lite det handlar om. Ja alltså, jag 
ligger ju systemet till last. Jag gör inte världen bättre genom att vara sådan 
här. Jag får inte mig själv att må bättre. 

I synen på försörjningsstödet har informanterna anammat en självbild som 
sammanhänger med den ekonomiska livssituationen som försörjningsstöds-
tagare. Denna självbild tydliggörs i Carls känsla av parasitering och att ligga 
till last. Skammen, övertagandet av omgivningens syn på individen som av-
vikande från normen framkommer i uttalanden som att ”Ja alltså, jag ligga 
systemet till last. Jag gör inte välden bättre genom att vara sådan här. Jag 
får inte mig själv att må bra.”  
 

Sammanfattande slutsatser om upplevelser och erfarenheter spe-
cifika för de tre kategorierna 
Utgångspunkten för detta kapitel har varit att besvara frågan om hur kom-
binationen av sociala problem och dess varaktighet manifesteras samt frå-
gan om vilka likheter och skillnader som finns mellan processerna i de olika 
fallen. Tre huvudgrupper identifierades mot bakgrund av de skillnader som 
respondenterna uppvisade i relation till varaktighet och mängd problem. 
Ungdomarnas erfarenheter sträcker sig från invandring, ohälsa inom famil-
jen, sjukskrivna föräldrar, låg boendestandard och uppväxter där det före-
kommit familjesammanbrott, dödsfall och missbruksproblematik. Den 
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forskning som undersöker samvariationen mellan ungdomars etablerings-
möjligheter och föräldrarnas utbildningsnivå visar att klass, kön och etnici-
tet bildar centrala predispositioner som möjliggör och begränsar ungdomars 
etableringsmöjligheter (SOU 2000;37; Hammer, 2001; Salonen, 2002; By-
berg, 2002). I dessa studier tydliggörs hur ungdomar som växer upp i fa-
miljer med tidigare angivna sociala problem i högre utsträckning drabbas 
av etableringsproblem.  
 
Även om ingen regelrätt klassanalys genomförs visar även detta material att 
respondenterna har erfarenheter av låg socioekonomisk standard, familje-
sammanbrott, ohälsa och missbruk under uppväxten. En slutsats är att det 
för de ungdomar som intervjuats i denna studie föreligger ett komplext sam-
spel mellan uppväxtvillkor, individuella egenskaper och samtida struktu-
rella villkor vilket positionerar in individen i kontinuumet drabbad, utsatt, 
marginaliserad och socialt exkluderad. Med utgångspunkt från hur detta 
sampel ser ut har individerna inom respektive kategori olika begynnelse-
punkter vilket påverkar rörelsen från att vara mellan dessa ytterligheter. Yt-
terligare slutsatser är att det blir problematiskt att betrakta ungdomar med 
problem som en homogen grupp.  
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KAPITEL 10 

10.  SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
Det har blivit dags att återvända till och reflektera kring studiens resultat i 
relation till syfte och frågeställningar samt att ge några förslag till framtida 
forskning.  Avhandlingens huvudsakliga bidrag kan summeras i tre punkter: 

 

• Empiriskt bidrag. Genom kombinationen av extensiva och inten-
siva ansatser har det varit möjligt att ge en fördjupad förståelse av 
de omständigheter och processer som leder till att ungdomar acku-
mulerar sociala problem. 

• Teoretiskt bidrag. Den empiriska prövningen via kombinationen av 
två metodansatser ger underlag för en teoretiskt fördjupad reflekt-
ion kring de villkor som bidrar till att sociala problem leder till en 
ackumuleringsprocess och kan tas till utgångspunkt för kommande 
studier i liknande sammanhang. 

• Bidrag till social praktik. Resultaten kan användas som en kun-
skapsbas för att bättre anpassa insatser till ungdomar och unga 
vuxna utifrån varje individs speciella predikament. 

 
Det övergripande syftet var att undersöka det empiriska stödet för tesen att 
ungdomar som inte lyckats etablera sig i arbetslivet drabbas av en ackumu-
leringsprocess – en Matteuseffekt – som innebär att olika sociala problem 
staplas på varandra.  Av detta följde två delsyften: (i) att undersöka vilka 
typer av problem som drabbar ungdomar som inte lyckats etablera sig; (ii) 
att undersöka om det går att urskilja mönster av processer där en viss typ 
av problem avlöses av andra. Några särskilt framträdande slutsatser 
kommer nu att lyftas fram. De har samtliga såväl empiriska som teoretiska 
implikationer och kan dessutom ge värdefulla insikter för det sociala arbetet 
som möter undersökningsgruppen.   
 

Kombinationen av två metoder 
Kombinationen av extensiva och intensiva metoder har varit fruktbar för 
att fånga ackumuleringsprocessen dynamik och komplexitet. Metoderna 
ger tillsammans komplementära kunskaper om hur sociala problem samva-
rierar, utvecklas och förändras över tid. Den extensiva studien tydliggör hur 
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bidragsberoende utgör ett socialt problem som, när det kombineras med 
andra problem, bidrar till en Matteuseffekt där problem ackumuleras över 
tid. Den intensiva studien bidrar bland annat till en förståelse för hur och 
på vilket sätt försörjningsstödet påverkar den individuella processen, hur 
detta påverkar individens självbild och hur omgivningen bemöter individen. 
Att kombinera dessa båda typer av empiriskt material har således bidragit 
till ett mer nyanserat och djupgående svar på frågan om ackumuleringen av 
sociala problem.  
  
Vad resultatet visar är att förekomsten av ett visst problem i sig inte är en 
bra indikator för hur en ackumuleringsprocess kan komma att te sig. Initialt 
kan dock resultatet av den extensiva undersökningen användas för att iden-
tifiera grupper av unga vuxna som mot bakgrund av en viss kombination 
problem kan vara i behov av riktade insatser. Den intensiva studien visar 
att de som står längst ifrån etablering, det vill säga de som befinner sig längst 
till höger på skalan etablerad – socialt exkluderad, är i särskilt behov av 
samhällets stöd för att bryta en ackumuleringsprocess.  Det är för denna 
kategori som frånvaron av stödinsatser är mest prekär. Slutsatsen under-
stryker att insatser i detta skede är viktiga för att förhindra ett permanent 
utanförskap.  
 

Funktionsnedsättning – en kritisk indikator 
I den extensiva undersökningen intog arbetshandikapp som indikator en 
undanskymd tillvaro. Denna indikator visade sig på sin höjd ha en begrän-
sad inverkan på ackumuleringen av problem. I den intensiva undersök-
ningen får arbetshandikapp en annan och större betydelse för ackumule-
ringsprocessen. Den grupp som har flest och mest varaktiga problem, det 
vill säga de som uppvisar de tydligaste tecknen på social exkludering, är de 
som har en funktionsnedsättning. En möjlig orsak till denna diskrepans kan 
vara att variabeln arbetshandikapp som den förekommer i registerunderla-
get inte förmår fånga den problematik som informanterna i den intensiva 
undersökningen vittnar om. På så vis kunde två komplementära angrepps-
sätt bidra till en nyansering i förståelsen av problemet. Den extensiva ansat-
sen gjorde det möjligt att studera ett representativt urval av populationen 
unga mellan 19-25 år och att identifiera relevanta mönster i ackumulerings-
processen. Genom den intensiva studien kunde bilden kompletteras med 
fördjupad förståelse av ackumuleringsprocessens konkreta uttryck. 
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Den initiala problembilden 
Resultatet av den extensiva undersökningen visar att den initiala kombinat-
ionen av problem var betydelsefull för att förstå hur processen manifestera-
des över tid. Detta tydliggörs då problemet bidragsberoende föreligger i 
kombination med andra etableringsproblem. I dessa fall ökade riskerna be-
tydligt för att problemen ackumuleras över tid. Jämförs denna problem-
kombination med motsvarande kombinationer där i stället indikatorn fat-
tigdom ingår föreligger inte lika stor risk för en ackumulering. Den kombi-
nation där det förelåg störst risk att hamna i en process i riktning mot social 
exkludering återfanns bland de ungdomar som hade en låg utbildning i 
kombination med ett bidragsberoende. Här var alltså Matteuseffekten som 
mest tydlig. I andra fall var Matteuseffekten otydlig eller rent av frånva-
rande vilket var fallet för merparten av ungdomar oavsett kombination av 
problem då dessa inte uppvisar någon mönsterlikhet. 
 
Resultatet av den extensiva studien kompletterades med de resultat som er-
hölls av den intensiva studien där det tydliggjordes hur unga med till synes 
likartade problemkombinationer uppvisade olika ackumuleringsprocesser. 
Den intensiva undersökningen förtydligade och fördjupade förståelsen för 
problemens mängd och varaktighet. Många ungdomar hade erfarenheter av 
ekonomiska och andra sociala problem under uppväxten.   Dessa tidiga er-
farenheter positionerade individerna redan på förhand långt till höger utef-
ter skalan etablerad – socialt exkluderad. Därmed är det tydligt att utgångs-
punkten för ackumuleringsprocessen ser olika ut för olika individer i den 
intensiva undersökningen. Här tydliggjordes även hur olika strukturer på-
verkade ungdomarna i form av samhällstrukturella krav till exempel på hög 
utbildning. Samhällsstrukturens påverkan på informanterna märktes 
kanske tydligast i form av individualisering, inte minst genom osäkerhet in-
för gjorda val och kritik mot det egna självet inför den rådande situationen.  
Det skedde således en samvariation mellan strukturer och mekanismer som 
innebär att individen till följd av individuella egenskaper inte uppfyller de 
krav som arbetsmarknaden ställer på utbildning, flexibilitet och produkti-
vitet. Kombinationen av de olika datainsamlingsmetoderna visar åter hur 
det är möjligt att identifiera hur samhällsstrukturella villkor och individu-
ella predispositioner sammantaget påverkar ackumuleringsprocesser. 
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Från en homogen grupp till heterogena grupper 
I den extensiva delen framkom att utvecklingen kan te sig väldigt olika över 
tid för ungdomar med likartade grundproblem. Användningen av CFA i 
kombination med longitudinella data på individnivå gjorde det möjligt att 
visa att det som på aggregerad nivå tycks visa en förbättring över tid i själva 
verket kan handla om både förbättringar och försämringar för grupper av 
individer. För merparten av gruppen unga vuxna med sociala problem sker 
det inte någon ackumuleringsprocess över tid. För andra tenderar vissa pro-
blem att öka risken för ackumulering. Resultatet av denna studie knyter på 
ett tydligt sätt an till vad Angelin (2009) kommer fram till i sin studie av 
långvarigt marginaliserade. Hon skriver i inledningen till sin avhandling 
Den dubbla vanmaktens logik: 

Under drygt 150 telefonintervjuer med kommunala tjänstemän som arbetade 
inom åtgärden återkom tämligen samstämmiga uppfattningar om kategorin 
”unga utanför” […]. De unga som deltog i åtgärden beskrevs ofta som en vä-
sentligen homogen grupp, karakteriserad av psykisk ohälsa, sociala problem och 
med en alltför låg formell utbildning och bristande social kompetens (Angelin, 
2009, s. 12). 

Tvärtemot tjänstemännens beskrivning av ungdomar som en relativt homo-
gen grupp i Angelins studier visar den föreliggande studien på att gruppen 
unga med sociala problem är en heterogen grupp. 
 

Sammanfattande bild 
Den initiala bild som erhölls med hjälp av CFA-analysen visar att ackumu-
leringsprocessen var komplex. Bilden blev än mer nyanserad i den intensiva 
undersökningen som gjorde det möjligt att fånga villkor och erfarenheter 
som är kännetecknande för olika kategorier eller grupper av ungdomar med 
kombinationer av problem i olika faser av en ackumuleringsprocess. Sam-
manställningen i följande tabell tar hänsyn till mängden och varaktigheten 
av problem, tidiga erfarenheter av social problematik, resurser, valmöjlig-
heter, tillgång till makt etc.  
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Tabell 10.1. Sammanfattning av de tre kategoriernas specifika kännetecken.  

 
Kännetecken spe-
cifika för kategori 
ett - De drabbade 
och utsatta 

Kännetecken speci-
fika för kategori två 
- De marginali-
serade 

Kännetecken spe-
cifika för kategori 
tre - De socialt 
exkluderade 

Sammanfattande 
beskrivning 

Kort tid med prob-
lem 

Begynnande 
fastlåsning i prob-
lem 

Långvariga prob-
lem och 
fastlåsning  

Tid med problem 

Som etablerad: 
med ett tydligt 
problem. 

Som utsatt/drab-
bad: förekomsten 
av två tydliga pro-
blem. 

Som drab-
bad/marginali-
serad: genom fö-
rekomsten av fler 
än två tydliga pro-
blem.  

Utgångsläge 

Låg boendestan-
dard, låg ekono-
misk status. famil-
jesammanbrott.  

Låg boendestan-
dard, låg ekono-
misk status. famil-
jesammanbrott. 

Låg boendestan-
dard, låg ekono-
misk status. fa-
miljesamman-
brott, dödsfall 
och missbruk. 

Erfarenheter un-
der uppväxt 

Har resurser i form 
av erfarenheter av 
högre utbildning. 
Viss möjlighet till 
egna val föreligger 
– tvära kast. 

Partiellt utestängd 
från högre utbild-
ning på grund av 
avsaknad av grund-
läggande behörig-
hetskrav. Begrän-
sad möjlighet till 
val – en utdragen 
process. 

Högre utbildning 
inget som före-
kommer i indivi-
dens föreställ-
ningsvärld, en 
icke-fråga. Från-
varo av möjlighet 
till val – ute-
stängd. 

Utbildning och 
valmöjlighet 

Ackumuleringen 
ett resultat av 
egna beslut. Be-
rättelser som visar 
på tillgång till 
makt. 

Ackumuleringen till 
stor del ett resultat 
av andras beslut. 
Berättelser som vi-
sar på begränsad 
tillgång till makt. 

Frånvaron av be-
slut. Berättelser 
som visar på en 
tydlig brist på 
makt. 

Makt/maktlöshet 

Både självkritik 
och kritik mot 
samhällets aktörer 
och insatser. 

Kritik främst mot 
samhällets aktörer 
och insatser. 

Ingen kritik - ser 
samhällets aktö-
rer och insatser 
som en resurs. 

Kritiskt perspektiv 

Omgivningens 
stigmatiserande 
attityder. 

Omgivningens stig-
matisering attityder 
börjar övertas. 

Internalisering av 
omgivningens 
bild, tendens till 
självförakt. 

Stigmatisering 

Tydliga krav från 
samhällsaktörer på 
aktivering. 

Tydliga krav från 
samhällsaktörer på 
aktivering. 

Krav på samhälls-
aktörer att ge 
möjlighet till akti-
vitet. 

Relationen till 
samhällets aktörer 
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Tabellen ovan visar hur de tre kategorierna utmärks av idealtypiska tillstånd 
i en ackumuleringsprocess. Olikheterna mellan de utsatta/drabbade, de 
marginaliserade och de socialt exkluderade är tydligast i relation till det som 
sätter igång en ackumulering av problem. För de drabbade/utsatta handlar 
det om egna beslut som medför att fler problem läggs till det initiala pro-
blemet. För Carl och Jonas var det, som framgått i kapitel 9, visserligen 
olika aspekter som ledde fram till beslutet att hoppa av högre studier men 
det egna beslutet var tydligt. I gruppen marginaliserade stod det klart att 
besluten låg hos någon annan. I Helenas fall gällde frågan att hon inte fick 
behålla arbetet, eftersom hon saknade formell behörighet. Frånvaron av be-
slut var som tydligast för dem som var socialt exkluderade. De utbildnings-
mässiga resurserna i kategori ett, drabbade och utsatta, gjorde att det fö-
relåg individuella valmöjligheter, medan det i kategori två, marginaliserade, 
förelåg yttre begränsningar av de egna besluten. I kategori tre, socialt ex-
kluderade, var vidare utbildningen en ingen fråga som lyften upp eller som 
ingick i individernas berättelse varför detta tolkades som en icke-fråga, det 
vill säga det fanns inget utrymme för egna val och beslut kopplat till detta 
livsområde.  
 

Samhällets normer, stigmatisering och exkludering  
Tabellen tydliggör skillnaden mellan tre idealtypiska tillstånd, det vill säga 
vad det innebär att vara drabbad/utsatt, marginaliserad respektive socialt 
exkluderad. I verkligheten förekommer givetvis överlappningar och gråzo-
ner mellan tillstånden. Omgivningens fördömanden drabbar dock samtliga 
kategorier och leder till stigmatisering.  Tydligast syns detta längst till höger 
på den glidande skalan och uppträder där i form av starkare avståndsta-
gande och brist på erkännande från omgivningen. Övertagandet av omgiv-
ningens negativa syn, vilket utgör en central del av den sociala exkluderings-
processen, är ett återkommande tema. Det kan förstås som att ett tillstånd 
av utanförskap normaliseras och att omgivningens negativa inställning till 
individen internaliseras och blir en del av den egna självbilden. 
 
Resultatet visar också att samtliga informanter är stadigvarande utan arbete 
och exkluderade från arbetsmarknaden. De saknar också egna ekonomiska 
medel att försörja sig, kort sagt de är också ekonomiskt exkluderade. Infor-
manterna vittnar även om svårigheter kopplade till att leva upp till de för-
väntningar och normer som råder. Det tydliggörs genom uttalanden som 
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”man känner inte att man bidrar, att man gör världen bättre”, ”jag överle-
ver men jag lever inte” och uttalanden som ”vår generation kommer att bli 
hågkomna som generationen lokalvårdare och telefonförsäljare”. Det första 
citatet ger uttryck åt samhällets föreställningar om arbete och egenförsörj-
ning. Genom att vara arbetslös och bidragsberoende bryter man mot två 
grundläggande samhällsnormer, normen om arbete och egenförsörjning, 
och nu tar de unga arbetslösa själva över samhällets negativa syn. I det 
andra citatet fångas en annan grundläggande norm, nämligen den som 
handlar om konsumtionens lyckobringande makt. När det föreligger 
knappa ekonomiska marginaler handlar det om att få pengarna att räcka 
till överlevnad medan det saknas resurser för att ”leva”, det vill säga att 
förverkliga sig själv via en ständigt ökande konsumtion. I det tredje citatet, 
”vår generation kommer att bli hågkomna som generationen lokalvårdare 
och telefonförsäljare”, fångas ytterligare en diskrepans nämligen skillnaden 
mellan föreställningen om hur individen skall vara och vad han skall göra. 
Den normerande föreställningen är att vi som fria individer kan bli vad vi 
vill och göra vad vi önskar. Individer som inte kan leva upp till dessa ideal 
drabbas av känslor av misslyckanden och frustration. Samtliga citat ut-
trycker då även en kulturell exkludering. Exkludering från arbete och egen-
försörjning innebär tillsammans med kulturell exkludering en begräsning av 
individens förmåga att delta i sociala aktiviteter. Dessa begränsningar kan i 
sin tur leda till social isolering. Mötet med den offentliga maktens aktörer 
kan, i bästa fall, något kompensera för den brist på sociala aktiviteter som 
exkluderingen från arbete och försörjning innebär. Detta uttrycker infor-
manterna till höger i den glidande skalan tydligast som genom att påtala 
vikten och önskemål om aktivering.   
 

Kvalificering av studiens teoretiska analysverktyg 
Studiens teoretiska analysverktyg tog sin utgångspunkt i begreppen utsatt, 
drabbad, marginalisering och social exkludering lagda utefter en glidande 
skala, samt ett hypotetiskt antagande om en Matteuseffekt. Det har via ana-
lys av olika steg i en exkluderingsprocess visat sig möjligt att identifiera en 
sådan effekt, eller snarare olika variationer av en sådan effekt. Ett exempel 
är tillståndet fattigdom. Att leva med en låg inkomst som gör att individen 
ligger under den relativa fattigdomsgränsen kan leda till ackumulering av 
sociala problem över tid, i värsta fall en vandring längs hela skalan från 
utsatt till exkluderad. Men även om den extensiva registerstudien pekar i 
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den riktningen visar den intensiva studien att ackumuleringen av sociala 
problem för gruppen ungdomar 19 till 25 år kan ta sig olika uttryck. 

  
Ett första huvudspår handlar om att de sociala problemen som i denna stu-
die undersökts såsom arbetslöshet, fattigdom, bidragsberoende etc. behöver 
alltså inte nödvändigtvis ackumuleras över tid. Den fördjupade analysen vi-
sar att processerna kan ta sig många olika uttryck och riktningar. Det kan 
handla om att individen följer en positiv utveckling över tid genom att upp-
visa en rörelse mot eller till förankring. Här minska problemen för vissa 
stegvisa eller via loopar tillbaka till förankring utan att en tydlig stegvis 
process går att följa. Detta innebär att vissa har en kombination av olika 
problem tid ett, individen kan exempelvis utifrån antalet problem vara mar-
ginaliserad år ett och år två för att sedan bli förankrade/etablerad år tre. 
Det kan vara så att tidsspannet för processen, det vill säga att nå fram till 
en fast förankring i samhället, går betydligt snabbare och är betydligt kor-
tare än vad som gått att fånga med empirin i denna undersökning. För vissa 
ungdomar händer det kanske något signifikativt som får övriga problem att 
lösa sig eller att flera av dessa problem mer eller mindre oberoende av 
varandra löser sig samtidigt. I dessa fall kan det handla om en individ som 
vid år ett och två har kombinationen av relativ fattigdom, arbetslöshet och 
låg utbildning och som över de tre åren ökar sin utbildningsnivå och erhållit 
ett arbete och därmed också får ökade ekonomiska resurser. 
 
Ett andra huvudspår relaterar till tillståndet marginalisering och vad detta 
kan medföra för ackumuleringsprocessen av sociala problem. Denna kan 
vara av två olika slag, antingen att samma problem kvarstår över de tre åren 
eller att ett problem ersätts av ett ”nytt problem”, det vill säga att antalet 
problem förblir oförändrade över tid. Teoretiskt kan detta förstås som ett 
tecken på att hindren för en tillbakagång blir allt mer beständiga. För den 
grupp ungdomar som befinner sig i tillståndet av icke-förändring tycks be-
greppet ”permanent tillfällighet” kunna bidra med tolkning av resultatet 
(Svedberg, 1995, 1998). Svedberg talar även om detta som en ”stabil insta-
bilitet” där det instabila tillståndet av att befinna sig i marginalen blir ett 
permanent tillstånd. Trots ett marginaliserat tillstånd finns det fortfarande 
goda möjligheter att den negativa trenden skall brytas eftersom problemen 
ännu inte blivit oövervinneliga. Sker det dock ingen förbättring av situat-
ionen utan problemen består över tid, riskerar detta leda till att individen 
blir socialt exkluderad. I detta skeda stängs de tidigare, om än begränsade, 
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vägarna för att ta sig tillbaka in i samhällsgemenskapen. Ungdomens möj-
ligheter till delaktighet, att kunna påverka och utöva inflytande är i detta 
läge ”begränsade till ett minimum” (Grassman, Antonsson, Stål, & Sved-
berg 2003: 31). Situationen kan med begreppet marginalisering som ut-
gångspunkt även förstås som en position i marginalen mitt emellan uppgång 
och fall mellan förankring och social exkludering, framgång och tillbaka-
gång. Antagandet om att de sociala problemen successivt ökar i en obön-
hörlig process gäller således inte för denna grupp ungdomar. För en stor del 
av ungdomarna kan emellertid det marginella tillståndet öka risker för en 
ackumuleringsprocess då risken för att problemen ökar blir större i relation 
till tiden med problem. På teoretisk nivå är det rimligt att anta att ungdomar 
som befinner sig i en permanent tillfällighet under en längre period kan 
komma att ackumulera problem och således röra sig mot exkludering sna-
rare än mot en fastare förankring. 
 
Ett tredje huvudspåret handlar om hur resultaten från de olika empiriska 
källorna kan användas för att utveckla den begreppsliga modellen. Denna 
modell kan nu utvecklas och rekonstrueras så att den tar hänsyn till och 
uppmärksammar betydelsen av flera aspekter som visat sig påverka acku-
muleringsprocessen. En sådan påverkansfaktor är tiden med problem där 
lång tid med problem kan leda till en ökad risk för social exkludering. En 
annan påverkansfaktor är de bakomliggande statiska faktorerna som kön 
och etnicitet vilka i kombination med problemet leder till olika färdvägar 
och om problemet minskar, blir permanenta eller om problemen ackumule-
rar över tid. Detta är även fallet när olika problem jämförs i relation till hur 
dessa påverkar processen. När vissa problem jämförs, exempelvis relativ 
fattigdom och bidragsberoende har detta likartad påverkar på processen. 
Något händer dock när problemen kombineras får dessa problem olika be-
tydelse för hur processen yttrar sig. Kombinationen av problem är på så vis 
av betydelse för processen. Resultatet visar att det rör sig om en långt ifrån 
obönhörlig process där problem läggs till varandra. Den empiriska pröv-
ningen har visat hur ackumuleringsprocessen kan utvecklas där såväl tiden 
med problem, bakomliggande statiska faktorer såsom kön och etnicitet 
samt problem i kombination samtliga kan utgöra skiljelinjer mellan de olika 
tillstånden i en ackumuleringsprocess. Detta får till följda att studiens ana-
lysmodell kan utvecklas på följande sätt. 
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Figur 10:2 Utveckling av studiens analysmodell 
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Implikationer för det sociala arbetets praktik och förslag på vi-
dare forskning  
Resultatet av denna undersökning får konsekvenser både strukturellt och 
på individnivå. På strukturell nivå kan resultatet användas så att det pekar 
ut kombinationer av och problem som ökar risken för att en ung människa 
hamnar i en process mot social exkludering. Vissa problem behöver bemö-
tas med insatser i ett tidigt skede så att dessa inte permanentas. Sannolik-
heten för en individ att lämna bidragstagande och gå till egen försörjning 
minskar över tid och dramatiskt efter tolv månader (Bergmark, 2002). Det 
tycks ske en urholkning av självförtroende och handlingskraft vilket låser 
fast individen i det ogynnsamma tillståndet. Denna kunskap leder till slut-
satsen att även ett stabilt tillstånd av instabilitet är problematiskt då det med 
stor sannolikhet påverkar processen negativt.  
 
Andra problem är ur ett ackumuleringsperspektiv endast bekymmersamma 
för vissa grupper ungdomar. I det avseendet kan resultatet användas för att 
identifiera grupper som behöver en specifik stödinsats. En förenklad åtgärd 
skulle kunna vara att införa en ny form av ersättning för ungdomar och 
unga vuxna som inte är lika förenad med omgivningens stigmatisering och 
negativa föreställningar. Därigenom skulle det uppenbart negativa konse-
kvenser som är förenade med att uppbära försörjningsstöd förhoppningsvis 
begränsa ackumuleringen.  
 
Studien ger en fingervisning om att den grupp som erhåller en och samma 
insats kan ha väldigt olika förutsättningar och möjligheter att etableras. De 
ungdomar som är drabbade och utsatta är i behov av mindre intensiva in-
satser jämfört med dem som är marginaliserade och/eller socialt exklude-
rade. Individerna i den grupp som visar de tydligaste tecknen på att vara 
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socialt exkluderad berättar om avsaknaden av stöd och hjälp. För att bryta 
deras sociala exkludering bör insatserna vara utformade efter gruppernas 
specifika egenskaper. Undersökningens resultat kan därmed användas till 
att utforma bättre anpassade insatser för ungdomar som befinner sig på 
olika positioner av skalan.  
 
Flera av studiens resultat kan ge uppslag till framtida forskning. Kombinat-
ionen av olika metoder visade på stora skillnader i vilken betydelse funkt-
ionsnedsättningen hade för ackumuleringsprocessen. I den extensiva studien 
fick detta problem inte någon avgörande betydelse för processen. Detta vi-
sade sig dock vara betydelsefullt i den intensiva undersökningen där detta 
vara närvarande för de med den mest problematiska livssituationen. Med 
utgångspunkt från dessa skillnader vore det relevant att använda CFA-me-
toden på ett statistiskt underlag där denna variabel ligger närmare den in-
nebörd som funktionsnedsättning har i en den intensiva studien.  
 
Studien resultat visar att ackumuleringsprocessen ser olika för män och 
kvinnor. Detta tydliggörs i relation till utvecklingen över tid för de med re-
lativ fattigdom. Resultatet kan användas för ytterligare fördjupade analyser 
av de strukturer som förstärker genusordningen som gör att utvecklingen 
för kvinnor med samma initiala problematik är mer negativ. Ett annat upp-
slag för vidare studier tar sikte på att undersöka de insatser och de samhäl-
leliga aktörer som finns runt dessa individer. De informanter som har den 
mest prekära situationen och därför störst behov av intensiva insatser och 
professionellt stöd uppfattar insatserna som bristfälliga i flera avseenden. 
Att ta tillvara de erfarenheter och önskemål kring stöd och hjälpinsatser 
som ungdomar och unga vuxna med erfarenhet av etableringsproblem har, 
kan minska individuellt lidande, öka etableringen, utveckla det sociala ar-
betets praktik och därmed minska både de ekonomiskt och de psykologiskt 
kostnader som är förenade med långvariga etableringsproblem.  
  



  



DANIEL LINDBERG Generation sociala problem  201 
  

ENGLISH SUMMARY 
For many young people, the transition from full time studies to employment 
and financial security is rather unproblematic, and the risk of social prob-
lems is rather limited. For some young people, however, this transition is 
more problematic and there is a risk that one social problem leads to an-
other in a downward spiral, where the individual’s detachment from society 
accelerates in a process of exclusion. This is what accumulating social prob-
lems entails. The aim of the current study is to examine if and how young 
people accumulate social problems over time and if so what are central fault 
lines in this process. Questions posed in the thesis are: What types of social 
problems can be identified in young people’s lives and how can this be un-
derstood on a continuum of social inclusion and exclusion? What changes 
take place over time in relation to this exclusion? What patterns of problems 
occur, and how are they accumulated over time? Finally, how can central 
fault lines in the continuum of social inclusion and exclusion be understood 
in relation to young people’s own experiences of social problems?  
 

Theoretical framework 
The study focus on the process of accumulation and draws upon the work 
of Merton (1968) especially the elaboration of what Merton describes as 
The Matthew effect according to the Gospel of St. Matthew:  

For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abun-
dance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he 
hath (Matthew 13:12 NT, 1917). 

It is the last part of the Matthew effect Merton (1968) juxtaposes the gospel 
to the process of accumulating social problems. The process is suggested to 
make out a continuum reaching from social inclusion to exclusion. The cen-
tral stages in this continuum is Inclusion – Exposedness – Afflicted – Mar-
ginalized – Social exclusion (Antonsson & Stål 2003). Exposedness is un-
derstood as having one social problem at a time i.e. being unemployed but 
not having any other problems. Afflicted is understood as having one prob-
lem while another problem are emerging i.e. unemployment leading to pov-
erty. Marginalized is the process where yet more problems are added, and 
stigmatisation where people interacting with the bearer of problems are 
questioning his or hers abilities to find solutions to the problematic situa-
tion. In the last step of this process, a person internalize the stigma and 
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negative opinions held by the environment and this leads to Social exclusion 
(Merton 1968). This theoretical understanding of the accumulation process 
is combined whit concept of fault lines (Vranken et al. 2003). These fault 
lines indicates where one stage in the process is replaces by another stage. It 
is also important to recognise that these fault lines becomes greater obstacles 
the further from inclusion the problem bearer is. Theories of how structure 
contribute to social problems is also important parts of the theoretical foun-
dation (Merton, 1968 & 1973; Bauman, 2002; Giddens, 1994). In the 
study, unemployment, poverty, dependence on social services/support, low 
education and disability is seen as central indicators of social problems. 
 

Methods 
Studying the accumulation process and fault lines requires a mixed method 
for gathering and analysing data. Hence, an abductive logic can best de-
scribe the research process. The thesis begins by posing a theoretical ques-
tion and a tentative model of the accumulation process is developed. This is 
tested empirically by analysing longitudinal data from Statistics Sweden 
(SCB). This data contains information on a representative sample of the 
Swedish population;  totally 64 236 young people in the ages between 19-
25 years is followed for a duration of three years 2004, 2005 and 2006. 
Hence, it is possible to identify different combinations of social problems 
and to create types and antitypes that describes the different paths and 
changes taking place over this time frame. This pathways are created by 
adopting Configural Frequency Analysis (CFA). It is possible to follow path-
ways for over 12000 young people with this method. In addition to the 
statistical data, seven in-depth interviews were made with young people 
showing sever problematical combinations of social problems from an ac-
cumulation perspective. The intention of the in-depth interviews is to fur-
ther develop the understanding of the accumulation process and contribute 
to the development of the tentative model.  
 

Results 
Results indicates that there are different accumulation processes and that 
the process takes different forms depending on 1) the problem at hand, 2) 
the combination of problems, 3) gender and ethnicity , and 4) time as an 
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aspect. The results from the statistical analysis illustrate the following the-
oretical elaboration of the tentative model:  
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The results from the in-depth interviews contributes to the understanding 
of how structural aspects in combination with personal and intrapersonal 
aspects leads to the stage held by the informant. This also creates a more 
complex understanding of how some young people can be seen to accumu-
lates social problems over time, while others oscillates between inclusion 
and other stages in the model. There are also informants that seem to start 
from a point of social exclusion, never having experienced inclusion.  
 
The informants is then categorized in to one of three groups 1) Exposed and 
afflicted, 2) Marginalized and 3) Socially excluded. The categorization is 
made relation to timeframe with problems, amount of social problems, ac-
cess to power, level of stigma etc. (see illustration below).  
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Category  
Expossed and af-
flicted 

Category 
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Practical implication of the results 
The combination of different data, show that the group of young people 
receiving social support have very different resources and opportunities for 
solving social problems and moving from afflicted or marginalized posi-
tions, to inclusion. Despite that the informants are categorized into different 
point on the inclusion-exclusion continuum they share many experiences 
for example the stigma of living on social support. The results can have 
practical implications for a multitude of different contexts. One result that 
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can have practical implication is the fact that there seems to be within group 
differences of importance that can be used to tailor fit social support. An-
other result that can have direct relevance is the fact that the group in need 
of most help and support from society, i.e. the socially excluded, reports the 
least amount of demands on society when it comes to activation. As one of 
the informants puts it: “People with my kind of problems needs something 
to do, to be activated or else the initial problems becomes even greater”. 
Finally the thesis will hopefully contribute to a better understanding of how 
structural conditions as well as individual conditions contribute to the pro-
cess of accumulating social problems. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
 

ÄMNESGUIDE FÖR INTERVJUER 
Varje intervju inleds med att intervjuaren berättar lite om mig själv. Däref-
ter presenteras studiens syfte och frågeställningar samt att intervjuperso-
nerna informeras om forskningsetiken. Intervjupersonerna fyller efter 
detta i ett dokument som skriftligen bekräftar deltagande i studien, att in-
tervjupersonen tagit del av de forskningsetiska principer som omfattar stu-
dien och vad deltagande i studien innebär. 
Där efter fyller forskaren och intervjupersonen i en enkät med kontakt-
uppgifter och ett antal bakgrundsfrågor.  
 
 
A  PERSONLIG BIOGRAFI OCH BAKGRUND (kontextuella 

faktorer) 
 
MÅL 
i Att få den svarande avspänd 
ii Att få reda på hur individens uppväxt sett ut  
iii Att fånga nuvarande livssituation 
iv Att fånga kontextuella faktorer och individens nuvarande  

etableringsposition i samhället 
v  Att fånga processen fram till idag genom att dra upp den 

svarandes ”karriär”/profil, inklusive detaljer angående ut-
bildning och arbetslivserfarenhet 

  
Ämne  1a Uppväxten 
 
 
Inledande fråga 
Skulle du kunna berätta om din uppväxt, din ursprungsfamilj, boende un-
der uppväxten, skolan etc.? 
 
Socialt nätverk, sociala relationer familjesituation, beskrivning av familjen, 
föräldrarnas utbildning, yrke, andra familjemedlemmar 

Nätverkskarta 
Boendesituation 

 Förädlarnas arbete/arbetslöshet 
 Ekonomi under uppväxten 
 
Ämne  2a Skoltiden/utbildningserfarenhet 



 
Inledande fråga 
Skulle du kunna berätta om dina upplevelser under skoltiden? 
 
 
 
Ämne 3a Upplevda problem under uppväxten 
 
Inledande fråga 
Skulle du kunna berätta om dina upplevelser av problem under uppväx-
ten? 
 

Erfarenheter av upplevda problem och svårigheter under 
uppväxten 
Problem och svårigheter  

 
 
B  NUVARANDE LIVSSITUATION 
 
i Att fånga den svarandes nuvarande livsvillkor/livssituation 
ii Att fånga upplevelser kopplade till dessa livsvillkor och 

denna livssituation 
ii Att kartlägga upplevda problem och utmaningar 
iv Att fånga för syn på sin roll 
   
Ämne  1b En vanlig dag 
 
Inledande fråga 
Jag skulle vilja att vi pratar om hur din liv ser ut idag. Skulle du kunna be-
skriva hur en vanlig dag ser ut? 
 

Vad sker? 
Var sker detta, plats och rum? 
När sker detta, tid? 
Med vem, vilka, sociala relationer? 

 
Ämne  2b Nuvarande situation 
 
Inledande fråga 
Skulle du kunna beskriva så ingående som möjligt hur din livssituation ser 
ut idag? 
 
Ämne  3b Upplevda problem i nuvarande livssituation 



 
  

 
Inledande fråga 
Upplever du se några problem, svårigheter och utmaningar i nuvarande 
livssituation? Och i så fall vilka? 
 
 
C  ERFARENHETER AV ETABLERINGSPROBLEM 
 
MÅL 
 
i Att kartlägga erfarenheter av etableringsproblem, tid och 

omfattning 
ii  Att kartlägga konsekvenser av bristen på etablering 
iii Att undersöka individens syn på orsaker, förklaringar 
iv Att söka tecken på processer 
 
Inledande fråga 
Jag skulle vilja att vi pratar om dina upplevelser av etableringsproblem, 
exempelvis om hur du upplever arbetslösheten. 
 
Ämne  1c Erfarenheter av etableringsproblem 
 
D INFLYTANDE ÖVER DEN EGAN LIVSSITUATIONEN 
 
Inledande fråga 
Skulle du kunna beskriva, så detaljerat som möjligt, hur arbetslösheten på-
verkat din livssituation? 
 
Ämne  1d Konsekvenser av arbetslösheten 
 
 
E INDIVIDENS UPPFATTNING OCH SYN PÅ HINDER 

FÖR ETABLERING 
 
MÅL 
i Att utforska de faktorer som den svarande upplever som  

hinder i livet 
 
Ämne 1e Lokala hinder (exempelvis på arbetsmark-
naden) 
 
  
Ämne 2e Individuella hinder 



 
 
Ämne 3e Andra hinder 
 
 
F INDIVIDENS STRATEGIER; MÖJLIGHETER OCH AL-

TERNATIV FÖR ATT HANTERA HINDER OCH ETA-
BLERINGSPROBLEM 

 
  
MÅL i  Att fånga individens resurser vid svåra situ-
ationer 

ii  Att utforska de sätt på vilket individen age-
rar för att hantera problem, svårigheter och 
hinder i livet 

iii Att fånga hanterbarhetsstrategier då proble-
men är ett faktum 

 
Ämne 1f Hanterbarhetsstrategier 
 
Inledande fråga 
Vilka aktiva handlingar vidtar individen för att bemöta problem i livet 
som rör arbetslöshet och dålig ekonomi? 
 
Ämne  2f Strategier för att hantera problem, svårig-

heter  
och utmaningar  

 
Inledande fråga 
Skulle du kunna beskriva, så detaljerat som möjligt, hur du hanterat pro-
blem som du möter?  
 
 
 
E ERFARENHETER AV INSATSER; STÖD OCH HJÄLP 

(SOCIALT NÄTVERK, ARBETSFÖRMEDLINGEN, 
FÖRSÄKRINGSKASSA; SOCIALTJÄNSTEN ETC.) 

 
MÅL 
i Klarlägga olika typer av insatser och stöd som individen 
mottagit 
ii Fastställa erfarenheterna av insatser från olika instanser 

(arbetsförmedlingen, socialtjänsten, omgivningen) 



 
  

iii Fastställa synen på dessa, dess effekter ur individens per-
spektiv 
iv Utforska effekterna på självförtroendet och tecken på upp-

levelser av utanförskap 
 
 
Inledande fråga 
Kan du beskriva vilka typer av insatser du erhållit under arbetslösheten? 
 
 
 
 
Ämne 1 Kartläggning av erhållna insatser 
 
 
Ämne 2 Ekonomiskt stöd 
   
 
Inledande fråga 
Hur upplevs erhållna stöd? 
 
 
Ämne 1 Erfarenheter av och synen på dessa insatser 
 
 
 
F INDIVIDENS SYNEN PÅ FRAMTIDEN 
 
MÅL 
 
i Att utforska individens syn på framtiden 
ii Drömmar  
 

Om förhoppningar och önskningar 
Om synen på framtiden 

 
  



 
  



BILAGA 2 CONFIGURATIONER T1, T2 OCH T3 
 













Publications in the series  
Örebro Studies in Social Work

1.  Westin Hellertz, Pia (1999). Kvinnors kunskapssyn och lärande-
strategier? En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande.*

2.  Ekermo, Mats (2002). Den mångtydiga FoU-iden – lokala FoU-
enheters mening och betydelse.* 

3.  Brunnberg, Elinor (2003). Vi bytte våra hörande skolkamrater 
mot döva! Förändring av hörselskadade barns identitet och 
självförtroende vid byte av språklig skolmiljö.*

4.  Munir, Dag (2004). Unga människor med rörelsehinder utanför 
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