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1. INLEDNING 
 

I arbetet som socialarbetare mötte jag ofta på unga män och kvinnor som befann sig i olika typer av 

svåra livssituationer. En del hade stora ekonomiska svårigheter, andra igen hade problem med olika 

vardagliga rutiner och de led ofta också av olika psykiska besvär. Arbetslöshet visade sig ofta vara 

den största orsaken till den svåra livssituationen då detta också medför en hel del andra sociala 

problem. Ofta hade ungdomarna inga pengar till hyra, mat eller räkningar och det som fäste min 

uppmärksamhet var att många av dessa ungdomar kom från en familj där även föräldrarna var 

arbetslösa och klienter inom utkomststödet. Ungdomarnas relation till sina föräldrar var i många fall 

ansträngd men i flera fall var ungdomarna förvånande lojala till sina föräldrar fastän de kanske inte 

erbjöd sina barn de allra bästa levnadsförhållandena. Jag kunde lägga märke till att ungdomarna ofta 

hade likadana åsikter och attityder som även deras föräldrar hade gentemot arbete eller mot 

samhället i stort. Dessa attityder var till största delen negativa till sin karaktär men vissa ungdomar 

kunde återigen spegla positiva värderingar som de anammat från sina föräldrar och 

barndomshemmet. Som socialarbetare har man regelbundet kontakt med arbetskraftsförvaltningen i 

ärenden som har att göra med ungdomarnas brist på arbete eller utbildning och vid uppgörandet av 

aktiveringsplaner tillsammans med arbetskraftskonsulenterna fick jag en bred bild av de ungas 

hemförhållanden och livsvillkor. Genom detta arbete väcktes mitt forskningsintresse för dessa unga 

arbetslösa personer. Jag blev intresserad av att försöka förstå och utreda i vilken grad 

barndomshemmet och levnadsförhållandena där kunde sägas återspegla sig i den yngre 

generationen.  

 

Ungdomstiden överlag är en tid fylld med stora omvälvningar under vilka den unga försöker hitta 

sin plats i samhället. De unga måste ta många stora beslut som t.ex. att välja utbildningsväg eller att 

hitta ett yrkesområde som intresserar dem. I ett socialt avseende består innehållet i ungdomstiden 

mycket i att den här nya generationen får ta del i de olika uppgifts- och rollstrukturer som finns i 

samhället idag och blir på detta sätt också fullvärdiga medlemmar i det omkring varande samhället.  

Ungdomstiden påverkas av många olika förhållanden både på ett personligt plan men även på ett 

mera samhälleligt plan. Man kunde säga att ungdomarnas livsmiljö består av många olika nivåer 

som alla har sin bestämda inverkan på den unga personen som i sin tur tar del av olika värderingar 

och lärdomar på olika sätt under olika faser under sin uppväxttid. De här olika nivåerna i den ungas 

livsmiljö utgör ett socialt nätverk och består av ett mikro-, meso-, exo- samt makrosystem 

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen, Vilén 2003 ). Mikrosystemet är den nivå som ligger den unga närmast 

och består av familjen, den närmaste släkten samt av andra viktiga relationer som kompisar, 
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skolklassen och olika fritidsgrupper. Den följande nivån, mesosystemet utgörs av den interaktion 

eller av de inbördes relationerna mellan den ungas olika mikrosystem. Här är interaktionen mellan 

hemmet och skolan viktig. Föräldrarnas arbeten samt skolan utgör exosystemet som inte direkt 

påverkar den unga men som indirekt har en betydelse i den ungas liv. Föräldrarnas arbetstider och 

arbetsvillkor är av betydelse då den tid som föräldrarna kan tillbringa med sina barn är beroende på 

föräldrarnas arbetsbörda. Makrosystemet representerar samhälleliga institutioner som skolan, olika 

lagar, hälso- och sociala tjänster och utbildningssystem. Alla dessa delsystem påverkar och formar 

den unga på olika sätt även om deras omfattning avviker från varandra. Det förekommer dock 

interaktion mellan alla de olika systemen från mikro till makrosystemet och alla delsystemen är del 

i den ungas uppväxttid.  Ungdomarna i dag lever också i ett samhälle som ständigt förändras och 

ställer höga krav på effektivitet och kompetens. Man talar ofta om att detta postmoderna samhälle 

har medfört många möjligheter för de unga men samtidigt har också många hot och risker följt med 

dessa möjligheter. Samhället av idag kunde även kallas för ett risksamhälle1 där mycket av det som 

förr hörde till möjligheter att stiga upp i samhällshierarkin som t.ex. att skaffa sig en 

yrkesutbildning, inte i dagens läge garanterar en plats i arbetslivet (Aaltonen, Ojanen, Vihunen, 

Vilén 2003, 30, 21-22,40). 

Den här samhälleliga tendensen kunde också urskiljas i mitt empiriska material där alla de 

arbetslösa ungdomarna som jag intervjuat hade skaffat sig en yrkesutbildning. Det har dock för de 

här ungdomarna visat sig att den yrkeskompetens som de införskaffat inte gett dem tillträde till 

arbetsmarknaden som de hade hoppats på.  

 

Enligt Statistikcentralen var 92 000 unga personer i åldern 15-24 år arbetslösa i juni 2014 och det 

relativa arbetslöshetstalet var 20,6 % vilket är 1,1 procentenheter högre än året innan 

(Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 22.7.2014).  Mängden av ungdomar som enligt den 

här statistiken är arbetslösa ter sig som väldig med tanke på den allmänna oron som både politiker 

och den gemene mannen på gatan ger uttryck för i olika medatillställningar och nyhetssändningar. 

Det antyds ofta att de arbetslösa ungdomarna är marginaliserade och befinner sig i en mer eller 

mindre hopplös situation vilket ger intryck av att det handlar om en enda stor homogen grupps 

dåliga livssituation. Man ska dock inte bortse från det faktum att varje arbetslös ungdom är en 

1  Furlong och Cartmel (2007) talar även om ett risksamhälle och menar att fastän sociala strukturer som 
klasstillhörighet fortsättningsvis formar livsmöjligheterna håller dessa strukturer på att bli alltmer otydliga då 
kollektiva traditioner försvagas och individualistiska värden förstärks. På grund av de här förändringarna uppfattar 
individerna den sociala världen vara oförutsägbar och fylld med risker som endast kan förhandlas om på en individuell 
nivå. Furlong Andy och Cartmel Fred (2007) Young people and social change. New perspectives. Second edition. Mc 
Graw Hill. Open University Press.  
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självständig individ som har egna tankar och planer med sin framtid och sin livssituation. Larja 

(2013) har påpekat att ca hälften av de arbetslösa ungdomarna i Finland är studerande och att 

arbetslöshetsgraden ger en missvisande bild av ungdomsarbetslösheten. Larja menar att det inte går 

att återge ungdomarnas livsförhållanden på basen av arbetslöshetsgraden och att denna inte heller 

berättar om att ungdomarna skulle vara marginaliserade. Ungdomarna upplever sin arbetslöshet på 

olika sätt beroende på arbetslöshetens längd och på personliga resurser som den unga har att stödja 

sig på. En ungdom som t.ex. förbereder sig till inträdesförhör till ett universitet känner sig troligen 

inte som direkt arbetslös och marginaliserad i den mening som vanligtvis hänförs till den här 

gruppen arbetslösa personer. Klart är dock att en längre tid av arbetslöshet utsätter ungdomarna för 

ökade risker att bli mera ensam och utsatt i sin situation men man borde frångå sättet att automatiskt 

koppla ihop ungdomsarbetslösheten med marginalisering.    

 
 
Syftet med den här avhandlingen är att genom att intervjua arbetslösa ungdomar och deras föräldrar 

få en djupare förståelse för om, och i så fall hur det sociala arvet spelat en roll i utformningen av 

ungdomarnas liv. Jag är intresserad av att se hur ungdomarnas livshistoria ser ut och att se hur och 

om det finns några gemensamma aspekter eller förhållanden i deras liv som gör att de har haft 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt teorin om det sociala arvet följer vissa 

egenskaper eller förhållanden med föräldragenerationen vidare över till följande generation. Det kan 

vara fråga om både positiva eller negativa egenskaper, värderingar eller levnadssätt. Den negativa 

versionen av teorin om det sociala arvet innebär bl.a. att sådana problem som allmänt klassificeras 

som sociala problem överförs av föräldrarna till barnen via en mångfacetterad social process som 

får sin början redan vid barnets födsel. Det som är tilltalande i den nyare versionen av teorin om det 

sociala arvet är att denna process inte ska ses som deterministisk styrd. Ett barn som vuxit upp t.ex. 

i ett hem där båda föräldrar har alkoholproblem innebär inte att barnet också via en automatisk 

process blir alkoholberoende som tonåring eller vuxen. Teorin om det sociala arvet har därmed även 

en positiv sida; även goda egenskaper och livsstilar kan överföras av föräldrarna till barnen och ge 

dessa en god uppväxtgrund för att möta vuxenlivets utmaningar (teorin om det sociala arvet 

behandlas mera utförligt nedan i kapitel 2).  

 

Med utgångspunkt i teorin om det sociala arvet kombinerat med teorin om sociala domäner och 

speciellt den psykobiografiska domänen har jag intervjuat fyra arbetslösa ungdomar och deras 

föräldrar för att se om det negativa och/eller det positiva sociala arvet kunde sägas ha haft 

inflytande i utformningen av ungdomarnas liv. Genom att kombinera de här två teorierna har jag 

6 
 



strävat till att få en djupare insikt i hur ungdomarna och deras förlädrars liv har formats genom 

sociala processer som fått sin början redan under barndomens tidiga år. 

Avhandlingens forskningsfrågor är följande:  

 

1. Finns det likheter mellan föräldrarnas liv och ungdomarnas liv? Hur berättar ungdomarna 

och föräldrarna om sitt eget liv och om arbetslösheten? Kan man se spår av ett negativt 

och/eller av ett positivt socialt arv? 

2. Hur ser de unga själva på sin situation? Vilka hinder ser de för en etablering på 

arbetsmarknaden; är det fråga om individuella eller strukturella orsaker som ligger bakom 

deras arbetslöshet?   

3. Kan man upptäcka gemensamma bakgrundsfaktorer i ungdomarnas liv som kunde förklara 

deras nuvarande situation som arbetslös? 

 
Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I kapitel två redogör jag för teorierna om det sociala arvet och 

om domänteorin och speciellt den psykobiografiska domänen och sammanfattar i bild 2 hur 

teorierna samarbetar i den här avhandlingen . I kapitel tre ser jag på tidigare forskning angående 

arbetslösa ungdomar och socialt arv och lite om ungdomstidens karaktär som en övergångsperiod. 

Kapitel fyra handlar om den i avhandlingen använda forskningsmetoden och insamlingen av det 

empiriska materialet medan kapitel fem beskriver analysmetoden av materialet. Kapitel sex 

innehåller avhandlingens empiriska material; här finns de intervjuade ungdomarnas och deras 

föräldrars livsberättelser och i det här kapitlet sammanfattar jag avhandlingens forskningsresultat. I 

redovisningen av forskningsresultaten använder jag mig av en tabell för att klargöra de spår av det 

positiva och/eller av det negativa sociala arvet som jag kunnat se genom analys av ungdomarnas 

och deras föräldrars berättelser. Kapitel sju innehåller sammanfattande och avslutande ord över 

avhandlingens innehåll och forskningsresultat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1.  Det sociala arvet som teoretisk referensram 

 
Teorin om det sociala arvet har i min avhandling fungerat som en så kallad bakgrundsteori eller som 

en teoretisk referensram. Mitt intresse för att se om föräldragenerationens sociala förhållanden 

och/eller personliga värderingar och åsikter i någon mån kan ha överförts till barnen har krävt att 

jag lyssnat till och analyserat ungdomarnas och föräldrarnas berättelser med hänsyn till teorin om 

det sociala arvet både i negativ och i positiv mening. 2 I det följande hänvisas allmänt till det 

negativa sociala arvet förutom i de fall där det positiva sociala arvet nämns specifikt. Gustav 

Jonsson som kan kallas teorins grundare tar inte hänsyn till den positiva sidan av arvet i sin 

ursprungliga teori men nämner senare att man också;  

 

”skulle kunna tala om det positiva sociala arvet som en god cirkel i motsats till den onda cirkel som 

det negativa sociala arvet representerar” (Jonsson 1973, 10). 

 

 

2.1.1. Allmänt om begreppet socialt arv 

 
 
Det sociala arvets begrepp uppkom ursprungligen i Sverige på 1960-talet som ett resultat av den 

forskning som speciellt Gustav Jonsson utförde bland pojkar som var klienter i ett vårdhem. 

Tillsammans med Anna-Lisa Kälvesten utgav Jonsson 1964 en komparativ undersökning där de 

jämförde sådana Stockholmpojkars liv som hade vuxit upp i vårdhem med s.k. normala 

Stockholmspojkar som inte hade vistats i dylika vårdhem. Jonsson fortsatte sin forskning bland 

dessa pojkar och utgav 1967 en doktorsavhandling ”Delinquent boys, their parents and 

grandparents” . Av den här doktorsavhandlingen utformade Jonsson 1969 en omarbetad version 

”Det sociala arvet” som var riktad till en bredare publik än enbart till personer inom en akademisk 

krets. Socialt arv är ett brett och svårdefinierat begrepp men allmänt hänvisar man genom detta på 

den situationen då vissa förhållanden till sin utbredning upprepas både i föräldra – och 

barngenerationen. 3  Karakteristiskt för det sociala arvet är att familjeförhållanden och 

uppväxtvillkoren har betydelse för hur ett barns liv utvecklas och formas. Det sociala arvet innebär 

2 Jag har också forskat kring socialt arv i min kandidatavhandling ”Socialt arv. Teori och kritik”, mars 2011.  
3 Det sociala arvets begrepp syns också med jämna mellanrum i media; i Hufvudstadsbladet 1.6.2014 återfinns en 
bokrecension av Kajsa Grytts bok ”Nio dagar, nio nätter” där författaren menar att det ”sociala arvets betydelse inte 
ska underskattas”.   
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en större sannolikhet för att livet utformar sig på liknande sätt för barnen som för deras föräldrar. 

Det sociala arvet innehåller både en negativ och en positiv aspekt då både goda och dåliga 

förhållanden och/eller egenskaper kan överföras mellan generationerna och inom forskningen har 

man tenderat att fokusera på de negativa aspekterna av det sociala arvet (Ekspertgruppen om social 

arv 1999, 7, 28-29). I det finska språket talas det ofta om ”ylisukupolvisuus” (fritt översatt ”över 

generationer”) då man hänvisar till det sociala arvet. Detta begrepp pekar tydligare än den svenska 

benämningen på vad det sociala arvet egentligen handlar om; nämligen ett samband mellan 

generationerna angående vissa egenskaper eller förhållanden. Kärkkäinen (2004) har betraktat det 

sociala arvet på individnivå som en process som överför resurser för en livshantering 

(”elämänhallinan voimavarat”, egen övers.) mellan generationerna. De här resurserna kan innehålla 

mentala, kulturella, sociala och materiella delfaktorer av en individs välmående.  Begreppet socialt 

arv har forskats utgående från många olika infallsvinklar vilket försvårar en exakt definition av 

begreppet. Man har forskat kring det sociala arvets inverkan på bl. a den tidiga växelverkan mellan 

barn och föräldrar, inom missbrukarvården, i förhållande till kriminalitet eller i förhållande till 

familjetyp, utbildningsnivå och arbetsmarknadsförhållanden (för en bred översikt se Sosiaalinen 

perimä 2007).   

 

Det sociala arvet kan studeras utifrån en samhällelig nivå (bred) eller på en individnivå (snäv). 

Genom att betrakta det sociala arvet utifrån en bred mening beaktar man hur samhället med dess 

olika förhållanden påverkar förekomsten av ett socialt arv. Varje individs uppväxtmiljö och 

familjeförhållanden har sin andel i hur man utvecklas som individ. Olika sociala förmåner som 

finns till handa i dagens välfärdssamhälle (t.ex. pensioner, barnbidrag, arbetslöshetsunderstöd m.m.) 

har en stor betydelse för en människas välmående. Jag har valt att studera det sociala arvet i en 

snävare mening genom att betrakta hur och om det negativa och/eller det positiva sociala arvet syns 

i det direkta förhållandet mellan ungdomarna och föräldrarna som jag har intervjuat. Klart är att de 

samhälleliga strukturerna och förändringarna som varit närvarande under den tid då ungdomarnas 

föräldrar var barn och då ungdomarna har vuxit upp har påverkat deras samhällssyn, värderingar 

och attityder. Jag kommer inte att i den här avhandlingen närmare analysera de samhälleliga 

strukturer och förutsättningar som eventuellt påverkat utformningen av ett socialt arv utan jag 

koncentrar mig på de erfarenheter som mina intervjupersoner ger på individnivå. 

 

Inom forskningen nämns att det i de nordiska länderna finns goda möjligheter att förflytta sig över 

sociala gränser och att inkomströrlighetsundersökningar visar på att det sociala arvet låser 

människor minst i Norden (Sosiaalinen perimä 2007, 17). Det här innebär att de nyss nämnda 
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välfärdsförmånerna har gjort det möjligt för människor att stiga uppåt i den sociala hierarkin och att 

de på detta sätt kan höja på sin sociala status fastän de kanske haft ett dåligt utgångsläge. Moisio 

(2006) påpekar att förmögenhet och den socioekonomiska ställningen är faktorer som visat sig 

kunna överföras mellan generationerna. Det här fenomenet kan förklaras med att föräldrar som 

innehar en bättre ställning har möjlighet att överföra förmögenhet, kontakter och ett mentalt kapital 

till sina barn. Barnen ärver genom denna process antingen föräldrarnas förmögenhet och/eller den 

socioekonomiska ställningen vilket kan ses som uttryck för ett positivt socialt arv. En dylik 

överföring av förmögenhet som ett exempel för ett positivt socialt arv nämns också i en rapport som 

den svenska socialstyrelsen gjort 2010.4 Moisio talar också om en relativ och om en påtvingad 

social mobilitet och anser att den förstnämnda berättar om det sociala arvets styrka i samhället. Han 

menar att den finska välfärdsstaten i all dess breda omfång medfört att den sociala mobiliteten 

ligger på en hög nivå i Finland i jämförelse med andra länder (Moisio 2006, 265, 278).  

 

2.1.2. Den traditionella teorin om det sociala arvet, ” Skå-pojkarna” 

 

Den traditionella teorin om det sociala arvet kan återfinnas i Gustav Jonssons verk ”Det sociala 

arvet” som utkom 1969. Jonsson var intresserad av ungdomsbrottslighet och ville undersöka varför 

de unga brottslingarna inte kunde anpassa sig till samhället. Jonsson utförde sin forskning i Barna 

byn Skå som var ett behandlingshem för i huvudsak pojkar i åldern 7-15 år som blivit 

omhändertagna av staden Stockholm. Orsakerna till pojkarnas omhändertagning var i allmänhet 

grovt störande beteende eller aggressivitet och en stor del hade också varit svårhanterliga i skolan. 

Jonsson hade lång erfarenhet av direkta iakttagelser från vård av vuxna och barn och han ville pröva 

sin teori om det sociala arvet för att bl.a. se varför vissa persongrupper inte var mottagliga för vård.  

Jonsson använder sig av en familjecentrerad syn i utformningen av det allmänna innehållet i sin 

teori och han ser framväxten av det sociala arvet som en utvecklingsprocess mellan barn och 

förälder vilken innehåller många olika hypotetiska faktorer. De här faktorerna utgörs bl.a. av en 

missgynnad barndom, av föräldrarnas misslyckade roll som vuxen samhällsmedlem eller som en 

missförstådd förälder. Jonsson framlade även begreppet ”asocialt familjesyndrom” med vilket han 

hänvisar till en familjs starka misstro mot omgivningen som slutligen leder till en isolering från 

samhället. Man kan här dra paralleller till begreppet marginalisering och utanförskap som också 

innefattar olika grader av isolering och känslor av utanförskap som även mina intervjupersoner ger 

4 Social rapport 2010. Socialstyrelsen, 9, 11.  
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uttryck för i viss mening. Jonsson talar inte direkt om ”marginalisering” utan använder begreppet 

”alienation” med vilket han syftar på en känsla av främlingskap och orsaker till denna känsla. 

Jonsson testade sin teori om det sociala arvet genom att ställa upp ett antal hypoteser gällande 

pojkarna, deras föräldrar samt deras mor- och farföräldrar. Hypoteserna består av vissa antaganden 

om de undersökta personernas levnadsförhållanden, bl.a. angående social ställning, psykisk och 

fysisk hälsa, spritmissbruk, utbildning, familjens struktur, föräldraroll, emotionellt hushåll och 

skolförhållanden.  Jonsson jämförde sammanlagt 305 Skåpojkar varav 100 undersöktes närmare 

med 222 ”vanliga” Stockholmspojkar. Han intervjuade pojkarna, föräldrarna och lärare och 

använde sig också av olika myndigheters information i insamlandet av sitt forskningsmaterial. 

 

Jonsson utförde sedan en systematisk jämförelse av sina hypoteser på sina undersökningspersoner 

och upptäckte att en stor del av dessa blev bekräftade och var således i enlighet med teorin om det 

sociala arvet. Jonsson ansåg att man måste förutom att betrakta pojkarna som individer även 

inkludera hela familjen och att se på samspelet mellan pojkarna och dennes familj för att få en 

helhetsmässig bild av familjens situation. Här talar Jonsson om begreppet emotionellt hushåll och 

menar att varje familj har ett dylikt hushåll förutom det yttre materiella hushållet. I enlighet med det 

här kunde det emotionella hushållet kallas för en familjs inre hushåll medan det yttre hushållet 

skulle bestå av de materiella beståndsdelarna som utgör familjens hus och andra materiella föremål 

som hör därtill. I min analys av ungdomarnas och föräldrarnas livsberättelser använder jag mig av 

begreppet emotionellt hushåll för att undersöka hur ungdomarna verkar ha kommunicerat med sina 

föräldrar och för att kunna komma till slutsatser om hurudan relation ungdomarna har/har haft till 

sina föräldrar under sin uppväxttid. På motsvarande sätt försöker jag se hur ungdomarnas föräldrars 

andel i sina familjers emotionella hushåll har sett ut och på vilket sätt detta kunde utläsas vara spår 

av ett socialt arv.  

 

I sin undersökning behandlar Jonsson mor- och farföräldrar samt föräldrar till pojkarna före 

pojkarna själva vilket han förklarar med sin syn på pojkarna som en samhällsprodukt eller 

mottagare av ett arv av tidigare generationers livsöden. Jag använder den omvända följden i min 

analys då jag till först presenterar ungdomens berättelse varefter föräldrarnas berättelse följer. Jag 

delar inte Jonssons syn på att ungdomarna skulle vara passiva mottagare av tidigare generationers 

arv utan jag ser dessa som aktiva, unika och självständiga aktörer i enlighet med Derek Layders 

teori (som jag redogör för i kapitel 2.2). Jonsson uttalar en viktig och än i dag aktuell kommentar 

om att man i förhållande till förebyggande åtgärder också måste satsa på barn i tonåren och även 

äldre barn som kanske upplevs som ”svårare” barn och inte bara koncentrera sig på mindre barn. 
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Jonsson menar att de här tonåringarna är traditionsbärare i sina roller som blivande föräldrar och 

kan på grund av det här vara de som för det negativa sociala arvet vidare. Typiskt för Jonssons 

version av det sociala arvet är att han koncentrerar sig enbart på de negativa aspekterna och 

inkluderar inga hänvisningar till att även positiva egenskaper kan överföras mellan generationerna.  

 

Jonsson fann som resultat från sin undersökning bl.a. att Skåpojkarnas mor-och farföräldrar oftare 

tillhörde en lägre social grupp, hade betydligt sämre ekonomisk situation och kom oftare från 

ofullständiga hem5  i jämförelse med de vanliga pojkarnas mor- och farföräldrar. Jonsson ansåg inte 

att uppgifterna angående dessa mor- och farföräldrar var tillförlitliga då föräldrarnas minnen 

sannolikt färgades av olika positiva och negativa känslotillstånd. 

 

Angående föräldrarna ställde Jonsson upp sammanlagt fyrtiotvå hypoteser som samlades kring 10 

temaområden. Bland de här temaområdena fanns t.ex. uppväxt och utbildning, föräldrarollen, 

familjens struktur, familjen och det sociala nätverket och det emotionella hushållet inom familjen. 

Jonssons resultat visade på att Skåpojkarnas föräldrar oftare var mer psykiskt och fysiskt sjuka och 

hade sämre ekonomisk ställning än jämförelsegruppens föräldrar. Jonsson ansåg också att 

fattigdomen var en stor orsak till de beteenderubbningar som orsakat pojkarnas omhändertagning 

och det var fem gånger vanligare i Skåhemmen att ta emot ekonomisk hjälp. Skåpapporna kom 

oftare från en lägre socialgrupp, hade sämre utbildning och var oftare kriminella medan 

Skåmammorna var mera negativt inställda till sin graviditet och till sin nyfödda, de mådde dåligare 

under sin graviditet, de ansåg det tungt och belastande att sköta om babyn och de var oftare helt 

ensamma utan stöd från familj eller vänner. Jonsson kunde konstatera att Skåfamiljen i helhet var 

mera isolerad från det yttre samhället så att de inte hade någon kontakt med vänner eller släktingar. 

 

För Skåpojkarna uppställde Jonsson 16 olika hypoteser under två temaområden; barnpsykiatriska 

handikapp och skolförhållanden. I undersökningen av pojkarna framträder igen Jonssons 

koncentration på undersökning av det negativa sociala arvets förekomst; alla hypoteser var färdiga 

antaganden som Jonsson hade i förhållandet till pojkarna och de var alla uttalanden om negativa 

egenskaper eller förhållanden. Även i förhållande till Skåpojkarna kunde Jonsson konstatera att 

dessa hade mera både fysiska och psykiska besvär än jämförelsegruppens pojkar. Efter att ha gått 

igenom hela sitt undersökningsmaterial kunde Jonsson konstatera att vissa livsförhållanden gått i 

arv genom tre generationer; fattigdom, spritmissbruk, psykiska symptom och svårigheter att knyta 

5 Med termen ofullständiga hem syftade Jonsson på olika typer av familjesammansättningar som inte följde det 
traditionella familjemönstret bestående av  mamma-pappa-barn ( Jonsson 1969,  111).  
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känslorelationer till sina föräldrar och/eller till sina barn. Det här sistnämnda resultatet om att ha 

svårigheter i känslorelationer tolkar jag som ett resultat av att personen haft en liten andel i 

familjens emotionella hushåll vilket i sig innefattar enligt min mening alla de nära eller mindre nära 

relationer och sociala processer som pågår i en familj. Jonsson själv gjorde ingen klarare definition 

med vad han ansåg att innefattades i det emotionella hushållet men i linje med Derek Layders teori 

som behandlas senare fram, anser jag att de nyss nämnda interaktionsprocesserna hör dit. 

 

Jonsson kritiserar även samhället överlag för att inte kunna ta ansvar för de personer som skulle 

behöva hjälp och hänvisar till att all den information som han haft tillgång till (med hänsyn till 

Skåpojkarna) har funnits till hand också för lärare och andra samhällsaktörer men dessa har inte 

kunnat svara på pojkarnas hjälpbehov. Jonsson gör ett ännu idag aktuellt konstaterande genom att 

säga att samhället är ett hektiskt ställe som ställer många krav på människorna; man ska vara stark, 

både psykiskt och fysiskt.  De här dragen anses ännu i dagens samhälle vara sådana 

personlighetsdrag som är önskvärda att inneha för att kunna lyckas t.ex. på arbetsmarknaden. 

Jonsson menar också att Skåföräldrarna och pojkarna inte hade ett så stort värde på samhällsarenan 

på grund av sina dåliga förutsättningar bestående av lägre utbildning, spritmissbruk och 

myndighetspåtryck.  För att sammanfatta sin teori om det negativa sociala arvet menar Jonsson att 

vissa negativa livsförhållanden eller personlighetsdrag går i arv från en generation till annan och att 

detta ofta sker över tre generationer. 

 

Sven Hessle (1988) har tillämpat det sociala arvets teori i sin forskning och hans arbete har ett nära 

samband med Jonssons forskning. Hessle arbetade också i likhet med Jonsson i Barnabyn Skå vilket 

förklarar Hessles intresse för det sociala arvets teori. I korthet kan konstateras att Hessle tillämpade 

teorin i förhållande till familjer vars barn blivit placerade i fosterhem och intervjuade föräldrarna till 

dessa barn. Forskaren var intresserad av hur en fosterhemsplacering inverkar på barnet och speciellt 

på föräldrarna. Hessle använde sig av ett liknande forskningssätt som Jonsson och intervjuade 

föräldrarna och ställde upp olika variabler som han testade sina antaganden emot. Hessles 

forskningsresultat följer Jonssons resultat i stort; Hessle kunde konstatera att föräldrarnas liv 

uppvisade spår av ett negativt socialt arv till följd av ett dåligt utgångsläge i form av låg utbildning 

och en lägre social ställning i samhället i jämförelse med en s.k. normalpopulation. Hessle 

konstaterar också att det sociala arvet sträcker sig över flera generationer och att varje generation 

bär med sig bräckliga grundvillkor som ger en grogrund för det negativa sociala arvet.  Hessles 

version av det sociala arvets teori har vissa likheter med Jonssons teori men deras utgångspunkter är 
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olika. Jonsson koncentrerade sig i sin forskning på barnet (Skåpojken) medan Hessle utgår från 

föräldrarna till de fosterhemsplacerade barnen.   

 

2.1.3.  Den nyare versionen av det sociala arvet 

 
 
Jonssons teori om det sociala arvet har gett upphov till en lång rad olika meningar om hur detta arv 

ska betraktas och i vilken grad det handlar om genetiska eller biologiska utgångslägen i förhållande 

till de egenskaper som antas gå i arv mellan generationerna.6 Man har speciellt i Danmark forskat 

mycket angående det sociala arvet och utgett många forskningsrapporter som behandlar det sociala 

arvet utgående från olika synvinklar 7 . Forskningsrapporterna uppgjordes inom ett större 

forskningsprogram8 om socialt arv där bl.a. forskare från Socialforskningsinstituttet och Danmarks 

pedagogiske universitet deltog och man bildade även en expertgrupp som 1999 utgav rapporten 

”Social arv- en oversigt over foreliggende forskningsbeseret viden”. I rapporten ges en omfattande 

översikt av hur det negativa sociala arvet kommer till uttryck i förhållande bl.a. till utbildning, 

inkomstfördelning, barns hälsa och skolgång. De här olika temaområdena betraktas utifrån ett 

perspektiv som fokuserar på sociala problem och man kunde säga att dessa problem i sig utgör det 

som kallas för ett negativt socialt arv.9 Expertgruppen hänvisar i sin rapport till Jonssons version av 

teorin och understöder dess grundtanke om att vissa egenskaper (eller avvikelser) går i arv mellan 

generationer men motsätter sig starkt tanken om att det sociala arvet skulle vara ett deterministiskt 

uttryck för hur en persons liv skulle vara förutbestämt endast på grund av vissa speciella 

uppväxtvillkor eller individuella egenskaper. Man framhäver istället att det mera är fråga om 

riskfaktorer än förutbestämda uppväxtvillkor som har betydelse för en individs livsutveckling. 

Expertgruppen konstaterar i sin rapport att forskningen visar på att barn som utsätts för likadana 

riskfaktorer utvecklas olika och att de flesta av dem klarar sig helt bra som vuxna trots dåliga 

uppväxtvillkor. Hessle (1988) nämner också att vissa barn kan klara sig bättre än sina syskon fastän 

de växer upp med likadana uppväxtvillkor och att de här s.k. ”super kids” är barn som mot alla odds 

6 Se Kortteinen och Elovainio 2012, 154-155, 163 för en diskussion om det sociala arvets karaktär som en 
inlärningsprocess eller som genetiskt betingad. 
7 bl.a. Hansen Erik Jorgen (1999) Social arv og uddannelse, Arbejdspapir 22:1999, Brandt Preben (1999) Social arv i 
forhold til misbrug, Arbejspapir 4:1999 , Lissau Inge(1999) Den sociale arv  og udvikling av fedme, Arbejdspapir 
26:1999,  Sondergaard  Jorgen (1999) Om social arv i okonomisk forskning, Arbejdspapir 8:1999.  
8  Niels Ploug (2005) har gjort en sammanfattning över de olika rapporterna om socialt arv och säger att 
forskningsprogrammet uppgjordes för att kunna ge ny information i ett bredare sammanhang angående konkreta 
sociala problem som förekommer inom barndagvård och yrkesutbildningssystemet. Forskningsprogrammet sattes 
igång utifrån en politisk målsättning för att uppnå mera forskningsbaserad kunskap som kunde vara till hjälp i 
insatserna för att bekämpa det negativa sociala arvet.   
9 För en utförlig analys över begreppet ”socialt problem” se Meeuwisse Anna & Swärd Hans red. (2002) Perspektiv på 
sociala problem. 
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utvecklas normalt. Hessle hänvisar till forskning som undersökt hur s.k. högriskfamiljers barn klarat 

sig och konstaterar att ungefär 10 % av dessa kunde kallas för ”super kids” då de kunnat motstå de 

svåra uppväxtförhållandenas inverkan på sitt liv medan 10 % av barnen förde med sig föräldrarnas 

problematik in i nästa generation. Den resterande gruppen på 80 % klarade sig dock helt bra i 

vuxenlivet enligt Hessle. Det här forskningsresultatet stöder tanken om att det negativa sociala arvet 

inte ska ses som ett deterministiskt förutbestämt framtidsöde för en person uppvuxen i en dylik 

högriskfamilj med många olika sociala problem. 

 

Ploug (2005) menar att analyserna om det sociala arvet visar på ett utmärkt sätt hur samhället har 

utvecklats. Tidigare diskuterade man om det negativa sociala arvet i förhållande till social och 

materiell fattigdom medan man under 1960-talet allt mer fokuserade på hur utbildningssystemet 

påverkades av det negativa sociala arvet. Man ansåg att alla skulle ha lika rätt till utbildning, inte 

bara de som tillhörde en högre samhällsklass eller ”elit”.  Ploug framför att forskningsresultaten om 

det sociala arvet tydligt visar på en ny typ av social olikhet. Den här nya sociala olikheten, som 

finns i alla samhällen, handlar om en känsla av utanförskap i förhållande till ett samhälle som 

ständigt ställer större krav på människors förmåga att handla till exempel på arbetsmarknaden. Det 

intressanta är enligt Ploug att se om man har byggt ett samhälle där social olikhet förekommer 

enbart osystematiskt och sporadiskt eller kan man påvisa ett samband mellan vissa sociala 

förhållanden och den sociala olikheten. Om det går att påvisa ett systematiskt samband mellan 

sociala förhållanden under en persons uppväxt och en social olikhet i ett senare skede av en persons 

liv finns det enligt Ploug orsak att tala om förekomsten av ett socialt arv. Ploug menar också, i 

likhet med Jonsson och Hessle att samhället ställer allt högre krav på människorna vilket medför de 

personer som vuxit upp i en resurssvag familj svårigheter att uppnå samhällets krav på social 

kompetens och utbildningsnivå. 

 

 

2.1.4.   Kritiska röster angående teorin om det sociala arvet  

 
 
I samband med att en ny version av det sociala arvet har växt fram har även en del kritiska röster 

höjts mot Jonsson ursprungliga teori om det sociala arvet. Som ovan nämndes har den största delen 

av kritiken riktats mot Jonssons deterministiska utformning av teorin om det negativa sociala arvet. 

Bl.a. Expertgruppen om socialt arv (1999) och Ploug (2005) invänder sig mot tanken om att ett 

barns öde skulle vara förutbestämt på grund av dåliga uppväxtförhållanden.  Ejrnaes (1999) har 
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gjort en systematisk genomgång av Jonssons teori med kritiska ögon och även han ifrågasätter den 

deterministiska versionen av teorin. Ejrnaes menar att Jonsson i sina senare böcker sätter mindre 

vikt på hur föräldrarna mår psykiskt och att han i stället menar att skolan och den omgivande miljön 

har en större betydelse för hur barnet utvecklas. Ejrnaes tillägger att det verkar som om Jonsson 

själv har gett upp den teori som han ursprungligen framförde och kritiserar även hans 

undersökningsteknik och menar att Jonssons resultat inte kan användas som argument för att peka 

på ett negativt socialt arv.  

 

Jonsson kritiserar själv sin undersökning angående resultatens allmängiltighet då hans uppgifter om 

de svåra förhållandena i Skåfamiljerna inte gällde för alla familjer utan för de flesta av dem. 

Jonsson (1973) menar själv senare att man inte kan dra allt för långa slutsatser om resultaten från 

hans undersökning som framställt i verket ”Det sociala arvet” och att det var ”ofullständigt” att 

beskriva familjetyper och individer så som han gjorde.  Vinnerljung (1998) har även anslutit sig till 

kritikerna av Jonssons teori och menar bl.a. att denne fokuserade för mycket på Skå-pojkarnas 

patologiska egenskaper och att han visade för litet intresse för de mera ”normala” dragen hos 

pojkarna. Vinnerljung avvisar också den deterministiska aspekten av Jonssons teori och menar att 

undersökningarna om Skåfamiljerna inte kan förutsäga eller fastslå en persons framtida livsbana. 

Vinnerljung ifrågasätter i likhet med Ejrnaes kvaliteten eller trovärdigheten på uppgifterna 

angående mor- och farföräldrarna. Dessa menar att minnen från brandomen är selektiva och att 

individuella värderingar gör minnen oprecisa. Jonsson säger dock också själv att dessa uppgifter är 

opålitliga (se sidan 12 ovan) men kritikerna hävdar att Jonsson inte framförde någon tvekan 

angående resultaten angående denna generation i slutresultaten av sin forskning. Kritikerna har det 

gemensamt att de inte åsidosätter värdet av Jonssons arbete inom den svenska barn- och 

ungdomsvården utan har stor respekt för dennes arbete och ideologiska arv.  

 

Jag betraktar teorin om det sociala arvet i den här avhandlingen i enlighet med denna nyare version 

och anser att det handlar om en mellan generationerna pågående process där en individ kan vara 

mottagare eller överförare av antingen positiva eller negativa egenskaper, värderingar, världsbilder 

eller attityder. Det sociala arvet kan enligt min förståelse vara närvarande både på en konkret och på 

en ideell nivå. Med en konkret nivå menar jag bakgrundsfaktorer som t.ex. dåliga 

uppväxtförhållanden som präglas av fattigdom, föräldrars arbetslöshet, missbruk och psykiska 

sjukdomar medan en ideell nivå innehåller värderingar, attityder och sedvänjor som kan gå i arv 

mellan generationer.  Det sociala arvet är enligt mig inte en deterministiskt styrd process som skulle 

ge uttryck för ett förutbestämt öde för ett barn på grund av vissa typer av levnadsförhållanden eller 
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familjebakgrund, utan det handlar mera om olika riskfaktorer som i fall då de hopar sig hos en och 

samma person visar sig i form av en livssituation som karakteriseras av olika sociala problem (som 

t.ex. arbetslöshet, dålig ekonomisk situation, låg utbildning, ensamhet och känsla för utanförskap, 

psykiska problem osv.) Det finns således en större risk för ett barn från en missbrukarfamilj att 

även själv börja missbruka alkohol eller andra preparat men det behöver inte vara så. Teorin om den 

psykobiografiska domänen har ett linjärt samband med det sociala arvet vilket tydligt kommer fram 

i förhållande till diskussionen om de superbarn som Hessle (1988) nämner.  Jag har från Jonsson 

traditionella version av det sociala arvet speciellt tagit fasta på hans begrepp ” familjens emotionella 

hushåll” som jag anser på ett utmärkt sätt spegla det sätt på vilket en persons interaktion med sina 

nära vårdare (föräldrar och andra vuxna som fungerat som vårdare) har varit del i utformandet av 

hans/hennes känsla av trygghet under barndomen och uppväxttiden och som via det sociala arvets 

processer kunnat överföras till följande generation. En persons andel i familjens emotionella hushåll 

reflekteras även i personens psykobiografiska domän som kan ses som en plats för alla våra 

närmaste och mest intima upplevelser, känslor och tankevärld.    

 

 

2.2. Teorin om sociala domäner  

 
2.2.1.  Teorins uppbyggnad  

 

Teorin om de sociala domänerna innehåller tankar om hur man kan uppfatta den sociala 

verkligheten via fyra olika domäner som alla har ett samband med varandra. Derek Layder (2006) 

som är teorins grundare menar att man inte kan förstå den sociala verkligheten i termer av teorier 

eller perspektiv som försöker förena handling och struktur men som endast lyckas lösa upp den 

sociala verklighetens speciella egenskaper. Layder kritiserar därmed de stora och kända sociala 

teorier som t.ex. Anthony Giddens, Pierre Bourdieu och Peter Berger och Thomas Luckmann står 

för och menar att de förklarar den sociala verkligheten genom en enkel dualistisk förklaring. Layder 

menar att teorin om sociala domäner föreslår att man inte ska använda sig av en enkel dualistisk 

förklaring angående karaktären av den sociala verkligheten. Istället ska man tänka på det sociala 

universumet som en mångdimensionell verklighet som är sammanbunden av fyra sociala domäner.      

Det här perspektivet ger enligt Layder uttryck för och bekräftar rikheten, komplexiteten och djupet i 

det sociala universum vilka är egenskaper som de tidigare nämnda forskarna inte inkluderar i sina 

teorier. Layder menar att vi behöver ett multidimensionellt närmandesätt som tar hänsyn till den 

sociala verklighetens brokiga natur (Layder, 2006, 272-274). 
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Layder har uppgjort en modell för hur han ser på de fyra sociala domänerna som en helhetsmässig 

förklaring på den sociala verklighetens karaktär och uppbyggnad enligt följande;  

 

                        
Bild 1. Derek Layders sociala domäner (Layder 2006, 273). 

 

I den här bilden presenterar Layder de fyra sociala domänerna vertikalt som lager av den sociala 

verkligheten. De lägsta lagren representerar de mera omedelbara och personliga aspekterna av den 

sociala verkligheten medan lagren som är högre uppe befinner sig längre bort och representerar 

mera opersonliga aspekter av den sociala verkligheten. Den här vertikala dimensionen pekar enligt 

Layder på det ontologiska djupet och är i direkt konflikt med sådana teorier som sammanslår 

handling (agency) och struktur för att presentera en tillplattad bild av den sociala verkligheten. Att 

presentera de sociala domänerna vertikalt är inte enligt Layder tillräckligt för att påvisa de sociala 

aktiviteternas och processernas dynamik då dessa aldrig är stillastående utan rör på sig och 

förändras hela tiden. För att påvisa de sociala aktiviteternas och processernas dynamiska karaktär 

har Layder sträckt ut domänerna över en horisontell axel och på det här sättet existerar domänerna 

både i en vertikal (ontologi djup) och en horisontell (tid och rum) dimension.  Figurens mittersta del 

indikerar att domänerna är sammankopplade genom maktens sociala relationer vilka också är 

utsträckta över tid och rum (Layder, 2006, 273-274). 

 

Jag läser och uppfattar den här teorin så att jag tänker mig att man som individ lever i och uppfattar 

sin sociala verklighet genom de här fyra domänerna och att man under vissa livsskeden är mera 

närvarande inom vissa domäner och att vissa domäner har mera betydelse för en persons liv under 

en viss tid. Man kunde tänka sig den här situationen bildligt så att en persons uppfattning om den 

sociala verkligheten ”flyter” mellan de här olika domänerna under en hela tiden framåtskridande 

tidsaxel.  

 

kontextuella resurser 
sociala sammanhang 

placerad aktivitet 
psykobiografi 

maktrelationer 
utsträckt över 
tid och rum 

18 
 



2.2.2. De fyra sociala domänerna  

 

Jag relaterar mitt empiriska material till teorin om de sociala domänerna och specifikt till den 

psykobiografiska domänen vilket innebär att jag inte använder mig av de övriga tre domänerna. 

Layder påpekar att fastän man klart kan särskilja de fyra domänerna från varandra är det viktigt att 

inte bortse från de sammanbindande länkarna och kontinuiteten som finns mellan dessa (Layder 

2006, 282). Jag är i enlighet med det här medveten om de övriga sociala domäners inverkan på en 

individs situation och uppfattning av sin sociala verklighet men jag avgränsar min forskning till att 

omfatta den psykobiografiska domänen i helhet. 

 

 

Den psykobiografiska domänen 

 

Den psykobiografiska domänen belyser enligt Layder (2006) en individs existens då den följer en 

livsbana genom tid och rum i den sociala världen 10 . Den kartlägger hur en persons unika 

erfarenheter utvecklas från födsel till det nuvarande och ger uttryck för hur en persons växeleverkan 

med de huvudsakliga vårdarna och andra tidiga erfarenheter färgar deras attityder, idéer, 

värderingar och temperament. Den psykobiografiska domänen spårar även den inverkan som 

kritiska erfarenheter som sjukdomar eller psykologiska trauman påverkar en person och hur de på 

ett psykologiskt plan klarar av sina personliga och sociala liv. Varje individ har enligt Layder en 

unik livsbana då en persons liv utvecklas enligt ett unikt mönster av olika förhållanden till andra 

människor. Fastän en person delar mycket med sina syskon kan de minsta olikheterna vara av stor 

betydelse för hans eller hennes egna psykologiska utveckling. Här kan man dra paralleller till teorin 

om det sociala arvet och de s.k. ”superkids” barnen som behandlades tidigare (se sidan 15). En 

likadan fördelning i en familj av det sociala arvets s.k. konkreta och/eller av den ideella aspekten 

bland syskon kan på olika sätt påverka en person beroende på dennes kapacitet att behärska 

situationen.    

 

Alla personer förhåller sig enligt Layder också på olika sätt till sociala erfarenheter och de här två 

aspekterna är hårt sammansvetsade. Varje persons erfarenheter och sociala förhållanden är unika i 

sig och detta framhäver en persons individuella sätt att reagera på dessa både på ett socialt och på 

10 Den psykobiografiska domänen kan även ses ha ett samband med Vilma Hänninens begrepp ”sisäinen tarina” som 
enligt henne ger uttryck för en persons inre process (psykologisk) där personen tolkar sitt eget liv genom narrativa 
innebörder .  Hänninens teori om ”tarinallinen kiertokulku” tangerar även teorin om de sociala domänerna.  
Hänninen, Vilma (2000) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto. 
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ett psykologiskt plan. Det här individuella sättet att handla i förhållande till olika sociala situationer 

utvecklas enligt Layder (2006) för de flesta av hela livet igenom och framträder tydligare under 

processer då vi rör oss inom större sociala sammanhang och prövar på det här sättet i vilken grad vi 

är självständiga. Att understryka vår unikhet är enligt Layder mycket viktigt för att kunna förstå 

sociala erfarenheter och social interaktion. Enligt Layder förnekar eller undertrycker de flesta 

sociala teorier detta faktum genom att överdriva den grad till vilken individen är en socialt 

konstruerad effekt av inflytelsen av sociala krafter som diskurser, regelföljning, socialisering och så 

vidare. Layder menar t.ex. att den sociala konstruktionismen utplånar individuella karaktärsdrag och 

unika subjektiva svar och producerar felaktiga förståelser av förhållandet mellan individen och 

samhället.  

 

Teorin om de sociala domänerna föreslår att man existerar både ”innanför” och ”utanför” samhället. 

Vi kan enligt Layder aldrig fly från en social påverkan men som individer kan vi också öka vår 

självständighet via den här påverkan. Vi är enligt Layder till en viss grad icke-sociala varelser som 

har personliga behov och önskningar vilka ofta står i konflikt med de sociala värderingar och 

förväntningar som samhällets har. Layder menar vidare att vi är emotionellt unika varelser, inte 

endast rationella och självreflekterande personer som väljer det lämpligaste sättet att förverkliga 

våra behov av att var nöjda med oss själva. Känslor som svartsjuka, ilska och hat kan störa den släta 

banan av sociala situationer och relationer. Motiveringar som är associerade till dessa känslor gör 

att vi kan bete oss på sådant sätt som är motstridigt till ritualer, sedvanor och rutiner fastän även det 

här beteendet är uppbyggt av viktiga sociala komponenter. Dylika känslor och motiveringar 

säkerställer enligt Layder det faktum att vi aldrig helt är skapelser av samhället utan istället är vi 

distinkta individer vars psykologiska behov ofta är motsatta i förhållande till den sociala ordningen.  

 

Layder menar att eftersom vi är unika varelser passar individen och samhället svagt ihop med 

varandra. Fastän föräldrar och olika institutioner försöker påverka en individ till att anamma vissa 

värderingar och sedvänjor kan dessa inte skapa individer som helt skulle följa ett visst 

beteendemönster. Som självreflekterande varelser kan vi välja att förbinda oss till eller följa vissa 

värderingar, förväntningar eller idéer framom andra. De här tankarna om individens möjligheter att 

välja och att vi är delvis fria ifrån samhällets inverkan kan speglas mot den nyare inriktningen inom 

teorin om det sociala arvet. Enligt den här teorin är inte våra öden förutbestämda så att t.ex. ett barn 

som växer upp i svåra hemförhållanden där båda föräldrar är drogmissbrukare skulle innebära att 

också barnet blir en drogmissbrukare vid vuxen ålder eller under tonåren. Genom att vi är unika 

individer har vi möjlighet att välja vilka värderingar eller sedvänjor som vi vill följa. Det här kan 
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framkomma både som en del av ett negativt eller ett positivt socialt arv. En tonåring som vuxit upp 

under trygga och stabila hemförhållanden och som haft stödjande föräldrar kan, i motsats till vad 

det omkringvarande samhället kunde förvänta sig av denne, välja att strunta i sina föräldrars råd och 

börja tillbringa tid med ungdomar som använder alkohol, droger eller som sysselsätter sig med 

brottsliga aktiviteter. Som en självreflekterande individ i enlighet med Layders teori kan tonåringen 

göra ett val, i detta fall ett dåligt val, att följa sådana värderingar som står i strid med de värderingar 

som föräldrarna försökt lära honom/henne under hela barndomen.  Det här skulle också vara ett 

uttryck för att tonåringens psykologiska behov står i strid med de normer och förväntningar som 

samhället överlag ställer upp. I enlighet med Layders teori passar således tonåringen dåligt/svagt in 

i den samhälleliga ordningen såsom den är uppbyggt just nu. Tendenser av detta kan också ses i mitt 

empiriska material där åtminstone tre av fyra ungdomars liv har fört dem i en sådan situation att de 

passar med Layders ord ”oprecist” in i den samhälleliga situationen just nu.  

Ett utslag av ett positivt socialt arv vore att tonåringen i fråga skulle fortsätta att anamma de trygga 

och samhällsvänliga värderingar som föräldrarna gett honom/henne under barndomen och att 

han/hon på detta sätt skulle föra dessa goda egenskaper vidare även till sina egna barn i framtiden. 

På detta sätt kunde tonåringen göra ett individuellt val att följa de goda egenskaper som han/hon fått 

via en trygg och balanserad uppväxttid.   

 

Den emotionella unikheten innebär enligt Layder också att förbindelsen mellan samhället och 

individen är osäker med tanke på det psykiska välbefinnandet. Vi måste enligt Layder motstå idén 

om att se samhället som en automatisk producerare av ontologisk säkerhet (en inre psykologisk 

säkerhet) såsom t.ex. Giddens (1991) förespråkar. Erfarenheterna av det sociala livet kan lika väl 

vara fylld med besvikelser eller ångest som den kan vara fylld med trygghet och förtroende. Utifrån 

en domänteoretisk synvinkel kan ångest och osäkerhet aldrig helt dämpas eller övervinnas. Även de 

mest lugna och mentalt stabila personer måste se varje situation som ett möjligt hot mot den inre 

tryggheten. Vissa personer kan hantera denna ångest och osäkerhet bättre än andra och för vissa är 

den vardagliga sociala existensen tyngre att klara av än för dem som är mera självsäkra och trygga i 

sig själva.  Enligt Layder är den inre säkerheten på detta sätt aldrig fullständig utan man kan bäst 

förstå och hantera de här stunderna av osäkerhet och ångest som tillfälliga händelser och som en 

naturlig del i vardagslivet.  Således varierar förtroendet från en situation till en annan beroende på 

nivån av hot som den för med sig samt på personens individuella kapacitet av tolerans. Kapacitet 

för att känna förtroende och säkerhet varierar också i förhållandet till kritiska livshändelser och 

deras effekt på den psykologiska toleransen (Layder 2006, 274-276).  
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Den sociala domänteorins övriga domäner 

 

Layder kallar den andra domänen i sin teori för placerad aktivitet och säger att denna domän formar 

inledningen och slutet av (sociala) möten. Denna domän har även en helt annan tidszon än t.ex. den 

psykobiografiska domänen. Då den psykobiografiska domänen handlar om livslånga processer 

handlar domänen för placerad aktivitet däremot om kortare och snabbare sociala interaktioner. Det 

kan vara frågan om korta möten då två personer träffar varandra på gatan eller ett möte där 

deltagarna sitter under flera timmar.  I denna domän är makt, känslor och kontroll nära kopplade till 

varandra och uppenbarar sig i tre olika modaliteter; självkontroll, känslomässiga utbyten som 

associeras med godartad kontroll och en persons förmåga att klara av sin nuvarande livssituation 

(Layder, 2006, 277). 

 

Domänen för sociala sammanhang utgör den placerade aktivitetens närmaste omgivning. Sociala 

sammanhang är lokala ansamlingar av återproducerade sociala relationer, positioner och praktiker. 

De här sociala sammanhangen har varierande organisatoriska former som t.ex. skolor, universitet, 

sjukhus och statliga byråkratiska organisationer. Inom dessa är interaktionen formell och strikt 

bunden av olika regler. Inom andra typer av sociala sammanhang som t.ex. vänskap och 

familjerelationer är interaktionen mera informell och fri från förutbestämda strukturer . Fastän de 

sociala sammanhangen ser olika ut kan dessa klart skiljas åt från de andra domänerna.  Domänen 

för de sociala sammanhangen innehåller de återproducerade resultaten av sociala aktiviteter som 

skett förut och som har en inverkan på hur en person beter sig i nuet. 

 

Domänen för kontextuella resurser/ källor respresenterar enligt Layder de mest omfattande inslagen 

av samhället eller den sociala verkligheten och består av två relaterade element. För de första finns 

det en fördelningsaspekt som har att göra med den ojämlika fördelningen av resurser och de sociala 

grupperingarna som påverkas av detta t.ex. klasstillhörighet, etnicitet, kön, ålder, status osv. Det 

andra elementet representerar den historiska ansamlingen av kulturella resurser som t.ex. kunskap, 

sociala sedvänjor, värderingar, subkulturella stilar och populärkultur. Den här domänen innehåller 

således både en materiell och en kulturell dimension (ibid., 280-282). 

 

De här fyra domänerna är nära sammanbundna och sammanför objektiva och subjektiva aspekter av 

den sociala verkligheten för att bilda en komplex multidimensionerad enhet. Varje domän ger också 

uttryck för olika former av makt. Domänteorin understryker att makt måste förstås i termer av de 

kombinerade effekterna av de olika domänernas maktkällor (min kursivering). Den komplexa 
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naturen av dessa effekter innebär att makten flyter samtidigt i olika riktningar och har olika grad av 

påverkan. 

 

 

 

2.3. Avhandlingens teoretiska modell 

 
 
Jag ska här redogöra för hur jag uppfattar kopplingen mellan teorin om det sociala arvet respektive 

den sociala domän teorin och speciellt den psykobiografiska domänen och hur jag antar att de 

reflekteras i enskilda individers liv i detta fall i de arbetslösa ungdomarnas och deras föräldrars liv.  

Nedanstående bild illustrerar hur de i avhandlingen använda teorierna kan ses samarbeta i 

förhållande till individen; 

 

                                                

 
                                                          

 

Bild 2. Avhandlingens teoretiska modell.  

 

INDIVIDEN 

Den sociala 
domän teorin; 

 psykobiografiska 
domänen 

Det sociala arvet 
- positivt 
-negativt 
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Jag betraktar förhållandet mellan teorierna och individen utifrån en linjär synvinkel med vilken jag 

hänvisar på det faktum att det finns ett nära och sammanflytande samband på många nivåer mellan 

dessa. Genom det här sambandet förenas två olika perspektiv där den ena mera fokuserar på en 

persons individuella handlingar och aktörskap (sociala domän teorin) medan den andra har fokus på 

de strukturella, kulturella och socialt givna möjligheter och begränsningar som en individ har fått 

med sig allt sedan födseln (sociala arv teorin). På en mera teoretisk nivå kan man se att det sociala 

arvet, både det positiva och det negativa arvet, och den psykobiografiska domänen har ett linjärt 

samband via de interaktionsprocesser som pågår i en persons liv ända från födseln. En individs inre 

tankar, värderingar och känslor är del in den psykobiografiska domänen som för varje individ är 

unik och innehåller unika upplevelser av både glädje och ångest i det sociala livet i enlighet med 

Layder. Det sociala arvets processer får även sin början i ett tidigt skede av en persons liv och utgör 

således delar av en persons psykobiografiska domän. Varje persons psykobiografiska domän kan 

därmed innehålla antingen spår av ett positivt socialt arv eller av ett negativt socialt arv och denna 

inverkan rör sig enligt en växelvis process. Sambandet eller interaktionen mellan de två teorierna 

kan variera i förhållande till olika personer; teorierna kan fungera som parallella, som växelvis 

fungerande eller som delvis förklarande. Den här förklarande aspekten kom speciellt fram i 

förhållande till analysen av Lasses berättelse (sidorna 86-87).     

 

På individnivå kan en person vara mottagare eller överförare av ett positivt eller ett negativt arv och 

den streckade linjen mellan individ och det sociala arvet visar på att det sociala arvet inte ska ses 

som en förutbestämd eller deterministisk process utan det kan istället finnas undantag till en process 

där negativa förhållanden skulle överföras till följande generation. Den psykobiografiska domänens 

förhållande till individen har jag redogjort ovan och den är till den del självklar i det att denna 

domän innefattar de upplevelser, tankar och känslor som finns inuti varje människas huvud och som 

s.a.s. gör en person till den som han/hon är just nu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 



3. Tidigare forskning 
 
 
Min genomgång av tidigare forskning fokuserar sig primärt på forskning angående socialt arv och 

arbetslösa ungdomar. Min fokus är alltså inte arbetslösa ungdomar per se utan jag är mera 

intresserad av att se hur det har forskats kring det sociala arvet i samband med arbetslösa ungdomar. 

Begreppet marginalisering är ett populärt begrepp som används på mycket olika sätt och ofta har 

begreppet förknippats till gruppen arbetslösa ungdomar inom forskningen. Min pro gradu 

avhandling är inte primärt intresserad av marginalisering som fenomen utan som ett möjligt 

”följdsymptom” av en lång eller kortare arbetslöshetsperiod beroende hur personen uppfattar sin 

situation. På grund av det här inskränker jag forskningsgenomgången angående marginalisering till 

en liten andel. Jag har delat upp forskningsgenomgången i två delar för att å ena sidan lyfta fram 

forskning om själva ungdomstiden och de olika livsfaser som denna tid innehåller och å andra sidan 

har jag fokuserat delvis på forskning kring ungdomsarbetslöshet överlag i syfte att ge en bakgrund 

till fenomenet samt till forskning om det sociala arvet överlag och speciellt i förhållande till 

arbetslösa ungdomar.  Mitt syfte har således inte varit att göra en heltäckande översikt över 

forskning kring ungdomsarbetslöshet i dess breda omfattning11.  

 

3.1.   Forskning om ungdomstiden och om dess övergångsregimer 

 

Det finns en stor mängd ungdomsforskning som har fokuserat på de ungas livsvillkor från olika 

synvinklar. I Finland utför bl.a. Nuorisotutkimusseura ry. en utbredd forskning kring ungdomar och 

deras olika livsskeden och utger årligen många forskningsrapporter (se 

www.nuorisotutkimusseura.fi) .  Forskningen om ungdomstiden visar att denna livsperiod kan ses 

som en övergångsfas som inträffar allt senare i ungdomarnas liv. Den här övergångperiodens 

konturer och gränser har blivit allt mer diffusa och många ungdomar upplever det som en svår tid 

under vilken de är tvungna att ta många viktiga och svåra beslut.  

 

11 Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1996)  nämner att forskningen inom detta område har ökat sedan 1980-talets 
början och hänvisar till en översikt gjord av forskarna Banks och Ullah (1988) som har urskiljt fyra centrala teman i 
ungdomsarbetslöshetsforskningen; ungdomarnas socio-demografiska karakteristika i förhållande till 
arbetsmarknadens funktionssätt och utslagningsmekanismer (studier om vilket inflytande social klass, kön, utbildning 
och etnicitet har för ungdomens ställning på arbetsmarknaden), ungdomsarbetsmarknadens speciella struktur och 
sätt att funktioner (analyser om bl.a. utbildningens betydelse och om effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder), 
sociala och psykologiska följder av arbetslöshet (här finns det mesta av den tidigare forskningen; studier om 
arbetslöshetens inverkan på självkänslan, den psykiska stressen samt personernas arbetsmoral osv., och hur 
ungdomar förklarar sin arbetslöshet), arbetslöshet som orsak till beteendeförändringar (analyser om samband mellan 
arbetslöshet och ökad kriminalitet, drog- eller alkoholmissbruk och andra former av avvikande beteende). 
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Ungdomstiden framställs också ofta inom forskningen som en livsperiod fylld av förändring och 

utmaningar och bl.a. Hoikkala (1993) menar genom att hänvisa till Buchmann (Buchmann, Marlis 

(1989) The script of life in modern society. Entry into adulthood in a changing world. The 

university of Chicago.) att vägen in till vuxenlivet är en så självklar process i det moderna samhället 

att den starkt formar de förväntningar som ungdomar har i förhållande till sin framtid. Hoikkala 

menar vidare att dagens barndom och ungdomstid är ”standardiserade” så tillvida att alla genomgår 

de samma institutionerna och alla vet vad som följer härnäst. Hoikkala hänvisar här till det faktum 

att alla barn slussas genom en likadan skolväg och att alla som avslutat den nionde klassen står 

framför ett val angående sin fortsatta utbildningsväg. Alternativen för en fortsatt skolväg är 

gymnasieutbildning, yrkesskola eller någon annan utbildning. Utifrån dessa alternativ borde det för 

ungdomen öppna sig en väg som i slutändan ska leda till en konkurrenskraftig 

arbetsmarknadsposition (Hoikkala 1993, 19). 

 

Hörte (1979) behandlar ungdomsarbetslöshet ur ett sociologiskt perspektiv och gör bl.a. en historisk 

överblick hur den nutida ungdomsgenerationen skiljer sig från de äldre generationerna på många 

olika punkter. Hörte påpekar att ungdomsperioden i det moderna industrisamhället har förändrats 

från att vara en klart utstakad ”livsväg” till en allt mer diffus och långvarig tid fylld av osäkerhet 

inför framtiden. Han menar att enkla invigningsriter eller ceremonier som klart skulle markera en 

övergång från en åldersklass till en annan har minskat i betydelse. Hörte hänvisar här t.ex. till 

konfirmationen som tidigare klart var en typ av ceremoni varefter den unga kunde kalla sig för 

”vuxen” och på detta sätt vara klar att ta mera ansvar för sitt liv. Ungdomsperiodens längd har på 

detta sätt allt mer blivit otydlig och dess början och avslutning kan inte längre markeras på ett 

entydigt sätt.  Hörte menar i likhet med Hoikkala att ungdomsperioden har blivit en utpräglad 

”valperiod” där ungdomens viktigaste och svåraste val är att välja en yrkesroll för framtiden (Hörte 

1979, 139). 

 

Kuronen (2010) nämner i likhet med Hörte och Hoikkala att ungdomstiden har förlängts och att 

övergången till vuxenlivet karakteriseras av en allt längre tid av identitetssökning och utbildning. 

Kuronen påpekar också att övergången från skolvärlden till arbetsmarknaden är en invecklad och 

osäker process och att det är svårt för många ungdomar att planera sin framtid och att välja 

utbildningsväg (Kuronen 2010, 42-50). 

 

Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1996) menar också att ungdomstiden är fylld med diffusa gränser 

och för att på ett klarare sätt kategorisera denna livsperiod har de uppgjort fem olika sätt att 
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avgränsa sättet att betrakta ungdomsperioden på. Man kan enligt dessa betrakta ungdomstiden som 

en livsfas vilket innebär att man betraktar ungdomarna som varken barn eller vuxna eller så kan 

man göra en biologisk-fysiologisk avgränsning inom vilken termen pubertet hänvisar på den 

kroppsliga förändringen. Man kan också göra en psykisk avgränsning och se hur de klassiska 

problemen i vuxenvärlden har flyttat upp i åldrarna.  En allt längre utbildningstid har medfört att 

ungdomars psykosociala identitetsutveckling har fördröjts och fastän ungdomarna slutat växa har de 

ändå inte frigjort sig från föräldrarna. Den sociala avgränsningen syftar på olika s.k. klassiska 

ceremonier som markerar en övergång mellan olika faser i uppväxten. De här ceremonierna är inte 

längre entydiga i dagens samhälle och forskarna hänvisar här i likhet med Hörte på det faktum att 

t.ex. konfirmationen eller att avlägga en studentexamen inte mera utgör tydliga skiljelinjer mellan 

att vara ung eller vuxen. Den kulturella avgränsningen hänvisar till olika symboliska kännetecken 

som skulle visa på att man uppnått vuxen ålder. Tidigare innebar t.ex. användningen av slips eller 

hatt för en pojke att han var vuxen men liknande markörer för att uppvisa att man uppnått 

vuxenåldern finns inte mera i dag. Forskarna påpekar också med hänvisning till 

ungdomsarbetslösheten att de yngsta åldersgrupperna har under historiens gång utgjort ett problem 

på arbetsmarknaden även om problemen har förändrats över tid. Tidigare under 1800-talet var t.ex. 

användningen av barnarbetskraft vanligt och problemen var omvända om man jämför med läget 

idag; att ha rätt till frihet från arbete. Intressant är att det samtidigt med användningen av 

barnarbetskraft förekom ungdomsarbetslöshet; då de yngsta barnen på den starkt växande 

industriella arbetsmarknaden var i 10 års ålder innebar det här att äldre barn i åldern 13-16  lämnade 

arbetslösa då de ersattes av nya 10 åringar (Rantakeisu, Starrin, Hagquist 1996, 11- 15 ).  

  

Pohjola (2001) ,Tuohinen & Vuorinen (1987) och Heinz (2009) har även begrundat ungdomstidens 

olika, ofta svåra faser då de unga står inför många valsituationer.  

 

Anxo, Bosch och Rubery (2010) har undersökt hur olika övergångar i en människas liv har 

utvecklats sett ur ett europeiskt perspektiv och i förhållande till välfärdsstaten. De hänvisar också i 

likhet med de ovannämnda forskarna att inträdet på arbetsmarknaden har försenats på grund av 

långa utbildningstider. De jämför nio europeiska länder med varandra i förhållande till hur 

ländernas välfärdsregim understöder eller motarbetar människor under fem olika övergångsregimer 

varav en är övergången från skolan till det första arbetet 12( Anxo, Bosch och Rubery 2010, 1-13 ). 

12 De andra övergångsregimerna är lämnandet av barndomshemmet och uppbyggandet av ett självständigt boende, 
övergångar under den ”bästa åldern” (prime age) i samband med familjebildning, övergångar under den bästa åldern i 
samband med anställningsrisker samt övergångar från ett arbetsliv till pensionsålder.   
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Tanner och Arnett (2009) behandlar övergångstiden mellan tonåren och en spirande vuxenhenhet 

(emerging adulthood) som syftar på den förlängda utvecklingperioden som typiskt infinner sig i 

åldern 18-25. Detta begrepp betonar de psykologiska och subjektiva erfarenheterna som personer i 

den här åldern upplever i form av identitetssökande, av en känsla av att befinna sig ”mitt emellan”, 

känslor av instabilitet och ett fokuserande på sig själv samt av möjligheter. De fyra ungdomarna 

som jag har intervjuat passar i enlighet med den här teorin in i kategorin som uppvisar en ”spirande 

vuxenhet” då de är i åldern 19-23. Forskarna lyfter fram den här utvecklingsperioden som en ny 

period i processen att bli vuxen och menar även att det är en kritisk tidpunkt i den ungas liv då de 

flesta livshändelser som har stor betydelse upplevs under den här livsperioden. Sådana händelser är 

t.ex processer då förhållandet mellan den unga och föräldrarna ändrar karaktär så till vida att den 

unga blir mer självständig och deltar på ett likvärdigt sätt i olika ansvarsfyllda uppgifter.  Tanner 

och Arnett hänvisar också till en del fysiologiska förändringar som ungdomar i den här åldern 

genomgår och konstaterar att det här är en tid då det finns goda möjligheter till 

personlighetsförändringar i jämförelse med andra åldersperioder. Om en person genomgår denna 

period ”normalt” medför det här en större nivå av personlighetsstabilitet som en följd av tankfull 

planering i förhållande till familj och arbete. Forskarna påpekar att ungdomar i denna ålder är 

vanligtvis relativt friska men samtidigt förekommer det risker för olika ohälsosamma 

beteendemönster som missbruk och sexuellt riskbeteende som kan bl.a leda till oplanerade 

graviditeter och abort eller till sexrelaterade sjukdomar (Tanner och Arnett 2009, 39-42).  

 

Blossfeld, Klijzing, Mills och Kurz (2005) har undersökt vilka effekter globaliseringen har på 

övergångsprocessen från barndom till vuxen.  Forskarna konstaterar allmänt att globaliseringen har 

medfört en ökad osäkerhet för individen och att denna osäkerhet påverkar en persons beslut i 

förhållande till betydelsefulla beslut. Dessa beslut kan handla om att välja ett yrke eller att välja 

tidpunkten för familjebildning. I undersökningen medverkade 14 olika länder från fem olika 

välfärdsregimer och man definerade övergången till vuxenhet som en stegvis process under vilken 

en ung person antar olika roller och deltar i olika aktiviteter. Forskarna koncentrerade sig speciellt 

på följande faser i en person liv; i vilken ålder man inträder på arbetsmarknaden, övergång till 

bildandet av ett partnerskap (samboende eller äktenskap) samt att bli förälder.   

Man sammanfattar forskningsresultaten från alla 14 länder genom att säga att osäkerheten bland 

ungdomarna har ökat på grund av globaliseringens effekter. Denna osäkerhet kommer till synes som 

olika handlingsmönster inför olika situationer. Ungdomarna kan t.ex välja att stanna en längre tid 

inom utbildning då det inte finns arbetsmöjligheter. Ett senare inträde på arbetsmarknaden medför 

även en osäkerhet i förhållande till familjebildning som i allt flera länder blivit senarelagt 
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(Blossfeld, Klijzing, Mills och Kurz 2005, 1-3,436-437). De här forskningsresultaten sammanfaller 

mycket med de ovannämnda undersökningarna genom att hänvisa till det faktum att ungdomstiden 

idag karakteriseras av en lång utbildningstid och av ett relativt sent inträde på den öppna 

arbetsmarknaden.     

 

 

3.2.  Forskning om ungdomsarbetslöshet, socialt arv och marginalisering 

 
Ungdomsarbetslöshet 

 

För att ge en bakgrund till fenomenet ungdomsarbetslöshet har jag lyft fram forskning som visar på 

skillnader mellan ungdomarnas och vuxnas arbetslöshet och på de begränsningar som ungdomarna 

har inför ett inträde på arbetsmarknaden. Ungdomarna har överlag ett sämre utgångsläge än vuxna i 

tävlan om en plats på den öppna arbetsmarknaden som även forskningen på området tydligt pekar 

på.  

 

Hörte (1979) poängterar att man inte kan betrakta vuxna arbetslösa på samma sätt som unga 

arbetslösa personer och att det finns betydande skillnader mellan vuxna som blir arbetslösa och 

ungdomar utan arbete. Den vuxne blir arbetslös (min kursivering) och mister ett tidigare arbete 

medan ungdomarna inte har ett arbete att bli av med. Hörte menar att den vanligaste formen av 

ungdomsarbetslöshet innebär att man har avslutat sin utbildning och inte hittat något arbete och 

tillägger att parallellen till arbetslös är snarast skollös. Som vuxen arbetslös är du något fastän du 

inte har ett jobb och fastän arbetslösheten kan kännas betungande har en vuxen ändå bättre 

möjligheter att få ett nytt jobb. Arbetslösa ungdomar har inte den här starka förankringen i 

arbetslivet som de vuxna har byggt upp med åren. Ungdomar som avslutat sin utbildning och är 

utan arbete riskerar att bli både socialt och ekonomiskt utlämnade i större grad än vuxna som blivit 

arbetslösa (Hörte 1979, 14-15,18). 

 

Altheit (1994) är inne på samma linjer som Hörte och menar att definitionen på arbetslöshet i 

förhållande till ungdomar borde ses på ett bredare sätt och att det vore meningsfullare att förstå 

ungdomsarbetslöshet som ett fenomen involverat en diffus blandning av samverkande nivåer av 

social interaktion. Detta fenomen får sina karaktärsdrag av de unga personernas börda av att befinna 

sig i en konfliktfylld status passage i att de befinner sig eller förflyttar sig från utbildningsvärlden 

till arbetsvärlden; de förflyttar sig med andra ord från ungdomstiden till vuxentiden. Altheit betonar 
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att utvecklingen gått mot ett tillstånd där arbetsrelaterade livshistorier blivit ombytt till allt längre 

utbildningstider för de unga personerna. Detta innebär att ungdomarna idag tillbringar allt mera av 

sin tid inom olika utbildningssystem. Tommi Hoikkala har också samma åsikt som Altheit; de unga 

tillbringar en allt större del av sin ungdomstid genom att studera (se ovan sidan 27). Altheit påpekar 

vidare att ungdomar i olika europeiska länder upplever sin arbetslöshetstid på olika sätt och 

behandlar marginalisering via ett intressant begrepp ”creeping marginalization”. Med detta begrepp 

hänvisar Altheit till den process som de unga personerna genomgår under sin arbetslöshetstid; en 

process där en lång tid av arbetslöshet sakta men säkert leder till helt nya socialiseringsprocesser 

som i sin tur kommer att påverka stort på ungdomarnas framtida sociala beteende (Altheit 1994, 2-

3, 6-7).  

 

Skillnader mellan ungdomsarbetslöshet och vuxnas arbetslöshet 13 betonas också av Scarpetta, 

Sonnet och Manfredi (2010) som i en rapport undersöker hur negativa och långvariga effekter av 

ungdomsarbetslöshet kunde åtgärdas i de länder som är medlemmar i OECD. Forskarna påpekar att 

ungdomarna är de som drabbas mest då arbetslösheten stiger och detta gäller för alla OECD länder, 

Finland inkluderat. Man lyfter även fram bl.a. brittiska studier som visar att om man varit arbetslös 

en viss tid vid 20 – års åldern påverkade detta faktum negativt bl.a. på personens lönenivå många år 

senare. Forskarna talar om två grupper av ungdomar som har det speciellt svårt att få arbete; ”youth 

left behind” och ”poorly integrated new entrants”. Till den förstnämnda gruppen av ungdomar hör 

sådana som är utanför utbildning och arbete (på engelska NEET, youth neither in employmnet nor 

education) och som i Finland omnämns som marginaliserade (om man tillämpar t.ex Pekka 

Myrskyläs (2011) definiering av begreppet). Gemensamt för ungdomarna som tillhör denna grupp 

är att de saknar avgångsbetyg, tillhör en minoritet och/eller har invandrarbakgrund och bor på 

landsbygden eller bostadsområde med sociala problem. Den andra gruppen av ungdomar som 

forskarna anser har svårigheter att få arbete är de som har en utbildning men som inte kan få fast 

anställning fastän landets ekonomi skulle vara på uppsving (Scarpetta, Sonnet, Manfredi 2010, 14-

16, 19- 20). 

 

Peter Håkansson (2011) har i sin doktorsavhandling i ekonomisk historia undersökt 

ungdomsarbetslöshet i förhållande till hur övergångar från skolvärlden till arbetsmarknaden har 

ändrats genom tiderna.   Trots att avhandlingen fokuserar på ekonomiska aspekter innehåller den 

13 Se också Blomskog Stig och Schröder Lena (1999) om skillnader mellan ungdomsarbetslöshet och vuxnas 
arbetslöshet i boken Gullberg Anders & Börjeson Martin, red. (1999) I vuxenlivets väntrum. Arbetslöshetens 
konsekvenser för ungdomars livsvillkor. Boréa Bokförlag. 
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intressanta inslag om hur ungdomsarbetslösheten kan studeras utifrån olika infallsvinklar. 

Håkansson menar att det sociala kapitalet är avgörande då de unga ska söka arbete och med socialt 

kapital hänvisar Håkansson bl.a. till den ungas föreningsaktivitet. Denna föreningsaktivitet skulle då 

medföra den unga ett brett kontaktnätverk som skulle vara till hjälp vid anställningsskedet. 

Håkansson påpekar även att övergången från skola till arbetsmarknad inte alltid sett ut som den gör 

idag och han gör en utförlig historisk genomgång av hur denna övergång har förändrats genom 

tiderna bl.a. till följd av en förändrad samhällsekonomi. Förbudet mot barnarbete och en utbyggnad 

av utbildningssystemet är bland de många faktorer som varit viktiga milstolpar i 

samhällsutvecklingen i detta hänseende (Håkansson 2011, 61, 125-160). 

 

Betydelsen av att ha ett fungerande socialt nätverk för att den unga ska öka möjligheterna att få 

arbete betonas också i en utvärdering av ett projekt som undersökte hur unga, arbetslösa och 

långtidssjukskrivna personer placerar sig på arbetsmarknaden. När en ungdom aldrig haft ett arbete 

eller har en längre tid varit utanför arbetsmarknaden har han/hon inte heller kontakter med möjliga 

arbetsgivare. Saknaden av dessa kontakter försvårar ytterligare möjligheterna att få arbete för den 

unga och de som har en bristfällig utbildningsbakgrund är i en ännu dåligare situation vid 

konkurrensen om arbeten än de ungdomar som har en grundläggande utbildning (Lundgren M & 

von Schantz Lundgren I 2009). 

 

Matilda Wrede-Jäntti (2010) har i sin doktorsavhandling följt upp situationen för en grupp 

arbetslösa ungdomar under tio år och undersökt hur deras önskningar och värderingar i förhållande 

till andra livsområden kunde förklara deras sätt att handla och göra val i relation till sin arbetslöshet 

och till de myndigheter som de varit i kontakt med. Wrede-Jänttis studie omfattade 36 ungdomar 

som hon intervjuat och avhandlingen består av ett basmaterial som innehåller alla 36 intervjuer samt 

av ett fördjupat material där forskaren intervjuat och följt upp fyra s.k. nyckelinformanters liv mera 

noggrant.  Wrede-Jäntti har ett holistiskt forskningsgrepp och ser på de arbetslösa ungdomarna som 

hela och komplexa aktörer. Forskaren delar in ungdomarna i fyra undergrupper som hon kallar för 

de studieinriktade, arbetsorienterade, alternativa och de villrådiga. Wrede-Jäntti konstaterar att 

resultaten från hennes studie visar på att besluts- och handlingsmönstren hos de fyra 

nyckelinformanterna hade i större eller mindre grad styrts av värderingar som personerna gjort 

redan i början av studien. Dessa handlingsmönster hade till och med förstärks under den 10 åriga 

uppföljningsperioden vilket visar på att de värderingar och attityder som de unga gör i tidig ålder 

tenderar att följa med dessa även senare i livet. Wrede-Jäntti behandlar inte det sociala arvet i sin 

avhandling men man kunde i enlighet med teorin om det sociala arvet tänka sig att de arbetslösa 
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ungdomarna fått grunden till sina värderingar, både positiva och negativa sådana, från 

barndomshemmets sfär. Wrede-Jänttis studie handlar också om hur de arbetslösa ungdomarna 

upplever sina kontakter till arbets- och näringslivsbyrån och resultaten visar på att de flesta 

informanter är missnöjda med den service de får. Wrede-Jäntti konstaterar att 

arbetskraftmyndigheterna skulle vinna på att satsa mera på personlig rådgivning till de arbetslösa 

och att de i större grad borde beakta de ungas personliga utgångslägen. Studiens resultat förstärker 

även det faktum att alla arbetslösa ungdomar är individer och att alla har en specifik bakgrund med 

värderingar och attityder som skiljer sig på många olika delområden.  

 

Ilse Julkunen och Ira Malmberg-Heimonen (1998)  har i en rapport undersökt hur arbetslösa 

ungdomar i de fem nordiska länderna upplever sin arbetslöshet och de analyserar även hur 

marginalisering och en anhopning av dåliga förutsättningar påverkar de ungas situation i 

förhållande till arbetsmarknaden. Forskarna fann bl.a. att föräldrarnas utbildningsgrad var av 

betydelse vid ungdomarnas val av utbildning som i sin tur har betydelse för vilka möjligheter 

ungdomarna har att etablera sig på arbetsmarknaden.14 

 

Anxo, Bosch och Rubery (2010) hänvisar i sin undersökning av ungdomsarbetslöshet i nio 

europeiska länder att korttids jobb var allmänt förekommande för ungdomar och att även högt 

utbildade ungdomar som söker efter sitt första jobb är tvungna att ta emot tillfälligt arbete. 

 

Anna Angelin (2009) har i sin doktorsavhandling undersökt hur en lång arbetslöshet och 

socialbidragstagande har inverkat på ungdomarnas liv utifrån vissa infallsvinklar. Angelin 

sammanfattar sitt syfte med sin avhandling till att bestå i ” att studera vilka problem som finns och 

upplevs av de unga vuxna födda kring 1970-talets mitt vilka erfarit långvarig arbetslöshet och 

socialbidragstagande” (Angelin 2009, 15). Angelin noterar även, i likhet med Pohjola (2001) att 

ungdomstiden beskrivs som en kritisk livsfas och att de ungas liv kan följas av långvariga negativa 

effekter på grund av etableringsproblem till arbetsmarknaden.  I linje med det här anses ofta att 

ungdomars arbetslöshet och bidragstagande är mera problematisk och riskfyllt än för andra 

åldersgrupper (ibid., 11).  

 

14 Se även Julkunen (2009) Youth unemployment and marginalization för en diskussion om alternativa synvinklar på 
ungdomsarbetslöshet och hur relatera detta till marginalisering begreppet, i boken Furlong Andy, ed. (2009) 
Handbook of Youth and Young Adulthood. New perspectives and agendas. Routledge. London and New York samt 
Hammer Torild ed. (2003) för flera intressanta artiklar om ungdomsarbetslöshet sett ur olika synvinklar och Furlong 
Andy & Cartmel Fred (2007) 34-54.  
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Socialt arv och arbetslösa ungdomar  

 

En relativt ny finsk forskningsrapport från 2012 har behandlat det sociala arvet och hur bl.a. 

föräldrars arbetslöshet och utbildningsnivå har betydelse för hur barnens liv formas och påverkas 

ända in till vuxenstadiet. Man koncentrerar sig i huvudsak på det negativa sociala arvet då man 

undersöker hur (sociala) problem överförs mellan generationerna. Reija Paananen har med ett 

forskarteam genomfört en uppföljning av ca 60 000 barn som föddes i Finland 1987 (Paananen, 

Ristikari, Merikukka, Rämö, Gissler 2012). Forskarna använde sig av olika registerdata som 

uppehölls av finska myndigheter och följde upp situationen med barnen ända från fosterstadiet till 

slutet av år 2008 då barnen var ca 21 år gamla.  Man använde sig av registerdata från myndigheter 

som THL (bl.a. data om graviditeter och födslar, data om föräldrars och barns vård inom 

specialsjukvården, uppgifter om barnskyddsåtgärder samt uppgifter om mottagande av 

utkomststöd), befolkningsregister (bl.a. uppgifter om föräldrarnas äktenskap och skilsmässor samt 

om deras utbildningsgrad), folkpensionsanstalten (bl.a. uppgifter om ordinerade psykmediciner), 

rättsregistercentralen (polisens uppgifter om brottslighet samt gjorda brott och domstolarnas beslut).  

 

Forskarna konstaterar att den största delen av ungdomarna mår bra men att en betydande andel har 

mött svårigheter på vägen mot ett vuxet liv. T.ex. saknade 11 000 av de år 1987 födda ungdomarna 

utbildning fem år efter grundskolans avslutning och ca var femte ungdom hade fått psykmediciner 

innan de var 21 år gamla (ibid., 10). Forskarna upptäckte att problem som överförs från en 

generation till en annan (negativt socialt arv) är ett utbrett och mångfacetterat samhälleligt problem 

i dagens Finland och att det finns en betydande andel barn och ungdomar som skulle behöva stöd 

för att kunna bli delaktiga och få fotfäste i samhället. Föräldrarnas socioekonomiska ställning, 

utbildning, hälso- och ekonomiska situation samt förändringar i familjerelationerna inverkar på 

barnens utbildningsbenägenhet och på andra delar av barnens välfärd. Det här framkom bl.a. i 

resultat som visade att de barn vars föräldrar enbart hade en grundskoleutbildning var till 38,1 % 

själva utan utbildning efter grundskolan vid uppföljningens avslutande. En femtedel av barnen 

(21,4%) som hade föräldrar med enbart grundskoleutbildning hade avlagt student- eller 

högskoleexamen medan motsvarande tal för barn med högskoleutbildade föräldrar var 74,1 % . 

Föräldrarnas höga utbildningsnivå tenderar att ha en positiv inverkan på deras barns liv på många 

nivåer .15 Forskarna jämför hur föräldrarnas utbildning inverkar på användningen av psykiatrisk 

15 Se även Sipilä, N., Kestilä, L. & Martikainen, P. (2011). Koulutuksen yhteys nuorten työttömyyteen. Mihin 
peruskoulututkinto riittää 2000-luvun alussa? Yhteiskuntapolitiikka 76 (2), 121–134., Ekspertgruppen om det sociala 
arv (1999), s.15., Kortteinen och Elovainio (2012) nämner också att speciellt  mammans utbildningsgrad går i arv till 
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specialsjukvård, på brottsregister samt på mottagandet av utkomststöd. På alla de här områdena 

fann man att de barns andel vars föräldrar hade en högre utbildning var mindre än de barnens andel 

vars föräldrar enbart hade en grundskoleutbildning. Forskarna hittade också ett klart samband 

mellan förälderns mentala hälsa och barnens välmående. Då en förälder har mentala problem ökar 

riskerna för att även barnet har liknande eller relaterade problem (Paananen, Ristikari, Merikukka, 

Rämö, Gissler 2012, 6, 28). 

 

Forskarna konstaterar att deras undersökning visar på att problem överförs från en generation till en 

annan och att det sociala arvet (det negativa sociala arvet) är således betydande för ett barns 

välmående. Man kan också läsa av rapporten att forskarna inte ser på det sociala arvet utifrån en 

helt deterministisk synvinkel; man talar om att det finns risk för att ett barn kan få det svårare om 

dess förälder är t.ex. arbetslös, psykiskt sjuk eller har ekonomiska problem. Familjeförhållanden 

under barndomen, levnadsvillkor samt uppväxtmiljön är av betydelse för ett barns förankring till 

samhället. Tidigare forskning tyder på att de tidiga levnadsvillkoren inverkar t.ex. på 

utbildningsbenägenheten vilket i sin tur har påverkar en persons helhetsmässiga välmående i 

framtiden. Om det finns problem i ett barns uppväxtmiljö i ett tidigt skede är deras inverkan på en 

persons liv desto större (ibid., 37). Man tar även fasta på en del internationell forskning som visar 

på att fattigdom som barn upplevt i tidig ålder inverkar negativt på deras kognitiva utveckling och 

minskar sannolikheter för att slutföra en grundläggande utbildning (bl.a. Duncan m.fl. 1998). Enligt 

en brittisk uppföljningsstudie kunde forskare påvisa att händelser och levnadsvillkor som inträffat 

före skolåldern inverkar på ungdomarnas och vuxnas inlärningsresultat nästan i större grad än de 

förhållanden som råder under en persons utbildningstid (Wadsworth 1991).  

 

Paananen m.fl. konstaterar också att fastän forskning har påvisat att den sociala mobiliteten mätt i 

förhållande till ekonomisk ställning och utbildning är relativ stor i Finland och övriga Norden visar 

deras forskning på att det sociala arvet är starkt förekommande i förhållande till utbildning, mentala 

problem och ekonomisk situation.  Forskarna påpekar också att man på den finska arbetsmarknaden 

idag kräver allt bättre utbildning av arbetssökande personer och att det hela tiden försvinner sådana 

arbetsplatser där man inte alls behöver yrkesutbildning. Saknaden av en andra stadiets utbildning 

ökar inte bara risken för arbetslöshet utan även risken för en långvarig arbetslöshet som i sin tur 

ytterligare försvårar en persons möjligheter att få sysselsättning. För att understryka att man inte 

barnen. Ahola och Tolonen (2013) har forskat i hur utbildningsområdet går i arv från föräldrar till barn bland finska 
universitetstuderande och konstaterar att detta är ett faktum och att det sociala arvet syns starkare i förhållande till 
vissa utbildningsområden än till andra. Ahola & Tolonen i Tiedepolitiikka 3/2013. 
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anser det sociala arvet vara deterministiskt konstaterar forskarna att undersökningens resultat inte 

stöder tanken om ett generationsfenomen där vissa förhållanden skulle vara genetiskt överförbara 

eller förutbestämda. Man tänker snarare så att ett barns utveckling går i en viss riktning som får 

ständig feedback och utvecklas i vardagen och den omkringvarande miljön kan antingen förstärka 

eller försvaga denna utveckling. Man betonar också vikten av det positiva sociala arvet och menar 

att barndomshemmets och samhällets värderingar och attityder också överförs mellan 

generationerna och dessa har en stor betydelse för en individs utveckling (Paananen, Ristikari, 

Merikukka, Rämö, Gissler 2012, 40-41).  

 

Ungdomsbarometern 2012 (Myllyniemi, toim.) är i sin helhet tillägnad frågor som relaterar till 

inter-generationella frågor mellan ungdomar och deras föräldrar. Man konstaterar att samhälleliga 

och kulturella förhållanden påverkar det sätt på vilket uppväxtförhållandena formas.  En anhopning 

av goda eller dåliga levnadsförhållanden ses som en process som sträcker sig över generationerna 

och att barndomshemmets sociala arv speglar sig i ungdomens liv. Man hänvisar till tidigare 

forskning som pekar på att en familjs socioekonomiska ställning och familjestruktur samt olika 

ekonomiska och sociala problem har ett samband barnens välmående och hälsa. Barn och unga vars 

föräldrar är högt utbildade är friskare än barn med lågt utbildade föräldrar och det sociala arvet syns 

t.ex. i det faktum att föräldrarnas användning av alkohol indikerar hur deras barn använder alkohol i 

ungdoms- och vuxenlivet. Man poängterar att föräldrarnas levnadssätt, hur de äter, sover, ägnar sig 

till idrott osv., förmedlas till ett barn redan i tidig ålder. En longitudinell undersökning av Pulkkinen 

m.fl. ( Pulkkinen, Lea & Kokko, Katja (1996) Keskeiset elämänsisällöt aikuisiässä. I verket Lea 

Pulkkinen (toim.) Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy) har påvisat att barnets sätt 

att kommunicera och dess interaktionssätt med andra människor har vid 8 års ålder utvecklats till 

den grad att man relativt pålitligt kan utsäga hur barnets utveckling kommer att se ut i framtiden 

(Myllyniemi 2012, 47-90).   

 

Pohjantammi (2006) har undersökt arbetslöshet som ett resultat av det negativa sociala arvet bland 

ungdomar som var klienter vid arbetsverkstäder runt om i Finland. Pohjantammi gjorde både en 

enkätundersökning och intervjuade ungdomar och personal vid verkstäderna. Sammanlagt deltog 

507 ungdomar i enkätundersökningen och 28 ungdomar intervjuades medan 77 handledare deltog i 

enkätundersökningen och 42 deltog i intervjuer. Pohjantammi samlade sitt material från 

sammanlagt 41 arbetsverkstäder från olika delar av Finland. Forskaren understryker hemmets 

inflytande på barnets utveckling och menar att uppväxtprocessens mångsidiga förbindelse till 

hemmet ger anledning att tala om ett socialt arv. Pohjantammi menar att man med begreppet socialt 
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arv kan förklara sociala drag som upprepas från en generation till annan och att se arbetslöshet som 

ett resultat av ett socialt arv innebär att vissa likande drag (arbetslöshet) upprepas i följande 

generation. Att se arbetslöshet som ett resultat av ett socialt arv innebär att ungdomen i viss 

utsträckning har handlat likadant som sina föräldrar och det övergenerationella förhållandet 

förklarar enligt Pohjantammi inte direkt relationen mellan barn och föräldrar utan mera relationen 

mellan föräldrars sociala ställning och barnets sociala ställning. Forskaren poängterar att han talar 

om arbetslöshet som resultat av ett socialt arv i meningen ”socialt” arv och inte i förhållande till 

genetiska eller biologiska förklaringsmodeller. Han menar vidare att för att ett barn ska kunna ta 

emot ett socialt arv krävs det aktivitet av barnet; ord och befallningar kvarstår som sådana om 

barnet inte utför en aktivitet som motsvarar befallningen eller orden.  Pohjantammi konstaterar att 

socialt arv innebär att en person tagit emot vissa färdigheter av det sociala livet och att man har 

anammat dessa färdigheter nästan på ett likadant sätt som föräldrarna fastän man har kanske 

modifierat en del av dem. Forskaren anser att samhällets strukturella faktorer antingen förstärker 

eller försvagar det sociala arvet . Det här innebär att det sociala arvet inte bara är en process inom 

familjen utan det handlar mera om allmänna samhälleliga och politiska frågor. Samhällets allmänna 

struktur har en inverkan på hur föräldrarnas levnadsförhållanden är, på vilka värderingar som anses 

vara viktiga och på det vilket anses utgöra goda sociala färdigheter.  

 

Pohjantammi intervjuade inte ungdomarnas föräldrar för sin forskning utan lät ungdomarna själva 

berätta om sina hemförhållanden.16 Angående föräldrars arbetslöshet fann Pohjantammi att 43 % av 

ungdomarna hade föräldrar av vilka den ena hade varit arbetslös över tre månader medan 31 % av 

ungdomarna hade föräldrar vilka hade upplevt en arbetslöshet över 6 månader. 17  Forskaren 

jämförde uppgifterna med arbetslöshetsstatistik från Statistikcentralen och fann att föräldrarna till 

verkstadsungdomarna var tre eller fyra gånger oftare långtidsarbetslösa än övriga ungdomars 

föräldrar 18 . Ungdomarna som var klienter vid verkstäderna hade enligt Pohjantammi en 

familjebakgrund som karakteriserades av olika riskfaktorer; föräldrarnas arbetslöshet, skilsmässor 

och användning av alkohol. Föräldrarnas yrken hade betydelse för hur lång utbildningsväg som 

ungdomen valde och enligt Pohjantammi är det här kanske det klaraste och mest logiska 

16 Gustav Jonsson ansåg i sin undersökning av de s.k. Skåpojkarna att uppgifter om mor- och farföräldrar inte var 
tillförlitiga då de inte personligen intervjuades för forskningen. Jonsson menade att dylika uppgifter om mor- och 
farföräldrarna troligen var färgade av minnen som då kunde vara positiva eller negativa. Beroende på om det var fråga 
om positiva eller negativa minnen påverkade detta faktum på de utsagor som Skåpojkarnas föräldrar berättade om 
sina egna föräldrar.   
17 Nordenmark Mikael (1999) pekar också på ett samband mellan föräldrarnas och barnens arbetslöhet i boken 
Gullberg Anders & Börjeson Martin, red. (1999) I vuxenlivets väntrum. Arbetslöshetens konsekvenser för 
ungdomarnas livsvillkor. Boréus Bokförlag. 
18 Eva Österbacka (2004) har även hittat samband mellan föräldrars arbetslöshet och barnens arbetslöshet, s. 121-138. 
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intergenerationella förhållandet som påvisar en förekomst av det sociala arvet. Förhållanden mellan 

generationerna byggs inte upp enligt forskaren via linjära upprepningar utan via olika sociala 

färdigheter och upplevelser. Fastän man kan säga att arbetslösa föräldrars barn oftare än andra barn 

är arbetslösa kan man inte förbise dessa intergenerationella förhållandena med hänvisning till 

upprepning. Forskaren anser att det bakom denna process ligger olika sociala, kulturella och 

samhälleliga faktorer som tillsammans utmynnar i det som kan kallas för ett socialt arv. Om 

förekomsten av ett socialt arv i förhållande till arbetslöshet bland verkstadsungdomarna ansåg ca 20 

% av de intervjuade ledarna vid verkstäderna att detta kom till synes hos ungdomarna. Personalen 

vid verkstäderna ansåg att det sociala arvet framträdde bl.a. i det sätt som ungdomarna talade på och 

på de attityder som de förmedlade angående sig själva och i sättet att förhålla sig till sin framtid. 

Det som personalen ansåg sig upptäcka var en stämplande livsstil som följd av en arbetslöshet och 

de värderingar som tillhörde en sådan livsstil samt ungdomarnas dåliga självförtroende.  Personalen 

fick höra av ungdomarna att det inte lönar sig (att göra något) då det ändå inte finns arbete och 

ungdomarna såg mörkt på sin framtid då det fattades glädje och hopp från framtidsplanerna . 

Pohjantammi har även undersökt på vilka sätt man kunde bryta det negativa sociala arvet av 

arbetslöshet för verkstadsungdomarna. Han lyfter fram bl.a. vikten av samarbete och av personlig 

arbetshandledning för att ungdomarna ska få stöd och hjälp i sin livssituation på ett helhetsmässigt 

sätt (Pohjantammi 2006, 9-12, 37,64, 121-122, 137-156 ).  

 

Pekkarinen, Vehkalahti och Myllyniemi (2012) ser ett samband mellan ungdomarnas 

marginaliseringsprocess och det sociala arvet. De menar att då man begrundar orsaker till 

marginalisering av ungdomar kan det vara svårt att hitta en början på denna process då det ofta 

handlar om händelser som skett långt bak i tiden och kan delvis vara övergenerationella till sin 

karaktär. Föräldrarnas socioekonomiska ställning har enligt forskarna stor inverkan på barnens 

utbildning och hälften av de ungdomar som deltog i deras undersökning och var utanför utbildning 

och arbete hade föräldrar som var i samma situation. Forskarna menar också att det är svårt att bryta 

det negativa sociala arvet då vissa barn klarar sig bra trots dåliga utgångslägen.  Olika skyddande 

faktorer som t.ex. nära relationer till vuxna eller möjligheter till hobbyverksamhet kan dock trygga 

uppväxten trots många problem i familjen.  Sociala, materiella och kulturella krafter som behövs för 

att kunna hantera sitt liv överförs också från en generation till en annan och i barndomen tar man sig 

an grundfärdigheter som t.ex. attityder, normer, värderingar samt sätt att göra och reagera på. 

Forskarna drar paralleller med en dålig uppväxtbakgrund och risk för arbetslöshet i framtiden 

genom att konstatera att barndomens livsvillkor, social bakgrund och andel av sociala problem 

bestämmer i stor utsträckning hur barnet anpassar sig till skolmiljön, hur de lyckas i skolan och 
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vilka utbildningsvägar de väljer. Om barnet misslyckas i grundutbildningen leder detta ofta till ett 

bortfall från en yrkesutbildning vilket i sin tur leder till en svag och osäker ställning i förhållande 

till arbetsmarknaden (Pekkarinen, Vehkalahti och Myllyniemi 2012, 88-89).  

 

    

Paul Willis (1977) har i sitt mycket omdebatterade verk ”Learning to labour” undersökt utifrån ett 

klasstillhörighetsperspektiv hur 12 pojkar (the lads) från arbetsklassfamiljer i en industristad i 

England genomförde sitt sista skolår med sikte på ett inträde på arbetsmarknaden direkt efter 

avslutad skola. Willis frågade sig varför arbetarklass barn får arbetsklass jobb och fann att pojkarna 

uppvisade en stark misstro mot auktoriteter (lärare) och försökte störa undervisningen i klassen så 

mycket som möjligt. Willis koncentrerar sig på att analysera olika kulturtillhörigheter och nämner 

skol-, arbetarklass samt en ”counter school” kultur som pojkarna uppvisade olika grader av 

tillhörighet till. Willis konstaterar att pojkarna inte var så osjävständiga i processen att välja ett jobb 

som han antog utan deras arbetsval bestämdes av ett överväldigt behov av pengar och av en tro att 

inget jobb kan vara ”roligt” eller ge tillfredsställande. Det som vägde mest i valet att välja ett 

arbetsklassjobb som innebär industrijobb i någon stål- eller metallfabrik var den atmosfär av 

maskulinitet och allt som hör till en maskulin jobbvärld (kroppsligt hårt arbete). Willis 

koncentrerade sig på undersökningen av olika kulturtillhörigheter och berör därmed inte det sociala 

arvet direkt men man kan utläsa ett samband till teorin utgående från hans arbete. Via det sociala 

arvets processer överförde arbetarklassens pappor sina positiva värderingar om riktigt mansjobb 

(arbetsklassjobb) till sina barn men Willis talar här om kulturell reproduktion medan man även kan 

dra paralleller till det sociala arvets teori (Willis 1979, 4,52–53, 126, 99-100,185). 

 

Marginalisering och arbetslösa ungdomar 

 

Marginalisering är ett begrepp som vanligen förekommer i samband med litteratur om 

ungdomsarbetslöshet. Begreppet ses ofta som ett resultat av en långvarig process som innehåller 

olika slag av svårigheter och missöden som slutligen leder en person till en position där man kunde 

säga att en person är utanför den samhälleliga sfär som vanligen betraktas som ett normaltillstånd. 

Marginalisering behandlas också ofta som ett tillstånd som uppkommer till följd av en längre 

arbetslöshet men som också kan förekomma i fall av en kortare period av arbetslöshet. Mitt syfte i 

den här pro gradun är inte att på ett djupare plan gå in i diskussionen om marginaliseringsbegreppet 

i dess breda omfång men jag kan inte helt lämna detta begrepp utanför mitt forskningsområde då det 

framkommer i tidigare forskning att begreppet har ett samband med arbetslösa ungdomar och deras 
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livssituation. Marginalisering, ungdomar och arbetslöshet har forskats bl.a. av Pohjola (2001), 

Johansson och Vuori (1999), Aaltonen, Ojanen, Vihunen, Vilén (2003), Myrskylä (2011), 

Pekkarinen, Vehkalahti, Myllyniemi (toim.) (2012), Suurpää (2009), Malmberg (1997), Suutari 

(2001), Rasmussen, Dyb, Heldal, Ström (2010), Tuppurainen (2009). 
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4. Forskningsmetod och insamling av material 
 

4.1.  Kvalitativ forskningsmetod 

 
Jag har använt en kvalitativ ansats i min forskning för jag anser att detta är det lämpligaste 

närmandesättet till det empiriska material som jag använder i den här avhandlingen. Kvalitativ 

forskning syftar till att förklara olika fenomens egenskaper eller karaktär och försöker primärt 

fastställa vad ett fenomen handlar om och vad det betyder (Widerberg 2010, 15). Kvalitativ 

forskning kännetecknas också av en närhet till forskningsobjekten och forskaren har därför en stor 

roll i hur kunskapsproduktionen utvecklar sig. Relationen mellan forskaren och forskningsobjektet 

präglas av en ”jag och du ” karaktär som innebär att man som forskare försöker komma 

forskningsobjektet så nära som möjligt för att bättre kunna förstå den information som denne 

förmedlar. En kvalitativt inriktad forskare försöker med andra ord undersöka hur ett fenomen ser ut 

”inifrån” genom att försöka sätta sig in i forskningsobjektets situation (Holme & Solvang 1997, 92). 

 

 Jag försökte i enlighet med detta bemöta de intervjuade ungdomarna och deras föräldrar på ett så 

”naturligt” sätt som möjligt. Utgående från mina forskningsfrågor ville jag få insyn i mina 

intervjupersoners livsskeden och gjorda val för att bättre kunna förstå och möjligen hitta samband 

mellan den yngre och den äldre generationens liv i ljuset av teorin om det sociala arvet. Kvale säger 

också att kvalitativ forskning är känslig för människans situation och att den förutsätter en empatisk 

dialog med de personer som medverkar i forskningen (Kvale 1997, 70). Den kvalitativa metoden 

kan sägas vara en ”mjuk” metod i jämförelse med t.ex. den kvantitativa metoden som mera 

koncentrerar sig på numerära samband i det material som undersöks och som kunde sägas var en 

mera ”hård” metod.  Den kvalitativa metoden lämpar sig utmärkt till forskning inom socialt arbete 

då man har att göra med nära kontakter till de personer som deltar i forskning genom att medverka 

t.ex. i intervjuer. Den kvalitativa forskningsprocessen kan också i enlighet med Johansson (2005) 

ses som ett linjärt förlopp där olika faser följer på varandra. Dessa olika faser kan vara insamling av 

det empiriska materialet, transkription, analys, tolkning samt skrivandet av den vetenskapliga 

texten. Det som är karakteristiskt för den kvalitativa metoden är att dessa faser inte sker i strikt 

ordning utan sammanfaller ofta parallellt (Johansson 2005, 279).  

 

Genom att använda den kvalitativa forskningsmetoden beskriver forskaren enligt Fejes & 

Thornberg verkligheten genom ”orddata”. Med orddata hänvisar de på data som består av språkliga 

utsagor som t.ex. nedtecknade beskrivningar, inspelningar av intervjuer och syftet är att förstå det 

som analyserats (Fejes & Thornberg 2009, 18-19).  
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I stället för att tala om kvalitativ forskning har Danermark B, et.al, introducerat begreppet intensiv 

forskning19 som har sin grund i den kritiska realismen (se Danermark B et .al. 2003, 286-291). 

 

 

4.2. Narrativ forskning och metod  

 

4.2.1. Allmänt om det narrativa forskningsområdet  

 
Narrativ forskning och narrativ metod kan på ett enkelt sätt sägas vara de metoder med vilka man 

samlar in och analyserar skriftliga eller muntliga berättelser (Johansson 2005, 21). Enligt Kuronen 

(2010) utgör det subjektiva vetandet den centrala skillnaden mellan traditionell kvalitativ forskning 

och narrativ forskning. Fastän den kvalitativa forskningen till stor del är ”vetenskaplig” strävar den 

narrativa forskningen inte till en objektiv eller generaliserbar kunskap utan till en mera personlig 

och subjektiv kunskap. Kuronen menar vidare att livsberättelserna ger möjlighet till att få fram 

människors autentiska röster och den narrativa forskningen har uppmuntrat persongrupper som 

lever i marginalen av samhället att skapa sina egna berättelser. I ett narrativt närmandesätt betraktar 

man individen som helhet och ser inte denna enbart som en rationell människa (Kuronen 2010, 

100).  

 

Den narrativa forskningen har också blivit allt mer populär inom vetenskapliga kretsar och uppnått 

en allt högre profil inom den sociala forskningen. Det verkar enligt Andrews et. al (2008) att alla 

som forskar inom sociala frågor bedriver någon form av narrativ forskning trots att det förekommer 

mycket diskussion om hur denna forskning ska utföras och hur de olika begreppen inom denna 

forskningsgren ska definieras. De menar att orsaken till denna forskningsmetods popularitet ligger i 

det faktum att forskare vill hitta olika och kanske motstridiga nivåer av mening i olika berättelser 

och att de vill bättre kunna förstå individuell och social förändring. Begreppet ”narrativ” eller 

”berättelse” används i olika sammanhang både inom forskning och också inom politik och 

populärkultur (Andrews, Squire & Tamboukou eds. 2008, 1-3). Narrativ begreppets mångfaldiga 

karaktär har också uppmärksammats av Polkinghorne (1988) som definierar begreppet i en vid 

mening till att omfatta skrivna eller talade presentationer. Han menar vidare att med ”narrativ” kan 

hänvisas till själva berättandeprocessen då en berättelse ”blir till”, till den mera kognitiva processen 

av en berättelse eller till själva slutresultatet; berättelsen (Polkinghorne 1988, 13). 

19 för kvantitativ forskning föreslås begreppet ”extensiv” forskning. 
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Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998) hänvisar även till det faktum att användningen av den 

narrativa forskningsmetoden har ökat dramatiskt och konstaterar att denna metod används inom 

många olika vetenskapsområden t.ex. inom psykologi, antropologi, juridik och historia (Lieblich, 

Tuval-Mashiach, Zilber 1998, 3). 

 

Man kan inom den narrativa forskningen urskilja mellan två olika teoretiska inriktningar; för det 

första forskning som fokuserar på en språklig återberättelse av speciella tidigare händelser som hänt 

till den som berättar och för det andra erfarenhetsbaserad forskning som forskar i berättelser vars 

längd varierar mellan delar av intervjuer till många timmars livsberättelser. Till sitt innehåll kan de 

här berättelserna handla om allmänna eller påhittade fenomen, om saker som hänt till den som 

berättar eller om saker som personen har hört om.  Det erfarenhetsbaserade forskningssättet 

använder sig av en mängd olika typer av media, inte enbart tal utan även skrivet material som delar 

av brev, inköpslistor samt visuellt material som fotografier eller videodagböcker. En dylik 

expansion av narrativt material innebär att många anser att begreppet narrativ förlorar sin 

förklarande kraft. Dock finns det i detta rika utbud av livserfarenheter den narrativa 

forskningsmetods primära material; den sanna berättelsen.  

 

De här två olika forskningsinriktningarna; händelse och erfarenhetsbaserad forskning, har ett 

gemensamt drag. Man antar att det finns individuella, interna representationer av fenomen, 

händelser, tankar och känslor till vilka narrativen ger ett externt uttryck. Händelseinriktad forskning 

antar att dessa interna och individuella representationer är mer eller mindre konstanta medan 

erfarenhetsbaserad forskning understryker att en dylik representation förändrar drastiskt över tid 

och i samband med de förhållanden som en person lever i. På detta sätt kan en enskild händelse 

eller ett enskilt fenomen producera mycket olika berättelser till och med från en och samma person 

(Andrews, Squire, Tamboukou 2008, 5). Inom den narrativa forskningen finns även en 

psykoanalytisk inriktning som anser att narrativen representerar omedvetna känslor såväl som 

medvetna kognitioner och känslor. Den psykoanalytiska metoden försöker ta itu med aspekter av 

erfarenheter som ångest eller begär som ofta faller utanför själva berättelsen. Man fokuserar på det 

som verkar vara svårt eller omöjligt att framföra i en berättelse eller som är svårt att förstå utifrån 

ett linjärt förhållandesätt till berättelsens struktur och innehåll (ibid., 9). Vilma Hänninen (2000) 

tangerar detta ämne då hon talar om den ”inre berättelsen” (sisäinen tarina) och diskuterar kring 

problematiken om hur och om man ska beakta de psykologiska processer som försiggår i en persons 

medvetenhet och som således handlar om osynliga och svårupptäckta processer (Hänninen 2000, 

28-30).   
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Den psykoanalytiska forskningsinriktningen kan ses ha ett nära samband med teorin om den 

psykobiografiska domänen som jag använder mig av i förhållandet till mitt empiriska material. 

Enligt teorin om den psykobiografiska domänen har varje individ inom sig en ”egen” berättelse som 

innehåller många olika psykologiska processer och erfarenheter som följt med personen ända från 

barndomen. Många av dessa processer är ”osynliga” för ögat och kan vara orsaken till olika typer 

av både socialt och asocialt beteende. Jag har inte använt mig av den psykoanalytiska inriktningen 

på ett systematiskt sätt i behandlingen av mitt empiriska material men jag har varit medveten om att 

ungdomarnas och föräldrarnas berättelser innehåller många ”osynliga” inslag av olika typer av 

känslor och att olika psykologiska processer har spelat in då de har berättat om sina liv. Teorin om 

den psykobiografiska domänen har varit till hjälp i att försöka upptäcka de olika typer av gömda 

känslor eller åsikter som eventuellt har funnits bakomliggande i berättelserna. Enligt Andrews, 

Squire och Tamboukou (2008) överger många narrativa forskare den här typen av metod med 

hänvisning till att man kan analysera berättelser detaljerat och noggrant utan att behöva ta ställning 

till förekomsten av en omedveten nivå och processer. Men problemen över vad som ”finns” i 

berättelserna som inte sägs eller skrivs rakt ut kvarstår. Dessa problem har också väckt en debatt 

över hur man ska analysera paraspråkliga element i berättelserna; t.ex. röstens tonläge, pauser eller 

skratt, likväl som visuella element som ögonrörelser, ansiktsuttryck, kroppsuttryck osv. Det är 

enligt författarna teoretiskt svårt att ta in dessa element i de nuvarande berättelsemodellerna (ibid, 

10). För att sammanfatta den narrativa forskningsmetodens komplexa karaktär konstaterar 

författarna; 

 

”narrative research is a multilevel, interdisciplinary field and any attempt to simplify its complexity 

would not do justice to the richness of approaches”. (ibid. 12). 

 

 

4.2.2.    En erfarenhetsbaserad narrativ inriktning 

 

 

Jag har valt att se på de berättelser som intervjupersonerna berättar utifrån det erfarenhetsbaserade 

perspektivet som behandlades ovan. Squire (2008) ser många fördelar med tillämpa ett 

erfarenhetskoncentrerat närmandesätt till berättelserna. Hon lyfter fram berättelsernas konstruktiva 

styrka vilket hon anser vara till nytta i forskning inom det sociala området. Det erfarenhetsbaserade 

närmandesättet till berättelserna tillåter även en medkonstruktion eller ett medbyggande av 

berättelser som är fyllda med olikheter, osäkerhet och subjektiviteter som aldrig är stillastående. Det 
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finns inte bara en sanning i berättelserna utan flera sanningar (Squire 2008, 59). Jag tillämpar det 

socialkonstruktionistiska perspektivet i förhållande till mitt empiriska material vilket betyder att jag 

anser att mina intervjupersoner konstruerar sina erfarenheter på nytt genom att berätta om dem till 

mig som forskare. Genom att berätta om sina liv och händelser och livsskeden som hänt under en 

längre tidsperiod konstruerar de sin sociala verklighet på ett nytt och unikt sätt 20.   

 

Det erfarenhetsbaserade närmandesättet antar att berättelserna är följdriktiga och meningsfulla och 

de kan handla om olika livsfaser och speciella händelser som t.ex. att få barn men de kan också 

handla om mera allmänna erfarenheter. Den här typen av berättelser kan förekomma på olika ställen 

i en intervju eller intervjuer och de kan också berättas på ett motstridigt sätt. En livshistoria eller en 

biografi kan utgöra en personlig berättelse inom den erfarenhetsbaserade traditionen. I detta 

sammanhang innebär följdriktighet snarare en dialog. Väsentligt är inte bara det som den 

intervjuade säger utan meningsfullheten ligger också i interaktionen mellan den intervjuade och den 

forskare som intervjuar (ibid., 41-42 ). Den här interaktionen märkte jag var av stor betydelse i mina 

intervjuer med ungdomarna och deras föräldrar. Under de flesta intervjuer fungerade interaktionen 

med intervjupersonen bra och intervjun framskred som en dialog mellan två personer istället för en 

strikt utfrågande intervju mellan en forskare och informant. Under två intervjuer upplevde jag 

däremot att interaktionen mellan mig och intervjupersonen inte fungerade smidigt utan 

intervjusituationen var relativ stel och strikt strukturerad. Orsakerna till denna dåliga interaktion kan 

finnas i flera omständigheter varav den största orsaken troligen var att jag under min tid som 

socialarbetare hade varit i kontakt med ifrågavarande familjs nära vänner i ärenden som relaterade 

till barnskyddet.   

 

Squire (2008) anser att berättelserna är verktyg för människan att få ordning på mänskliga 

förnuftsmässiga förhållanden . Det erfarenhetsbaserade sättet antar att det inte bara är karakteristiskt 

för människan att berätta berättelser eller att göra tidsmässiga ordningar av mänsklig erfarenhet till 

berättelser utan det här är det som gör oss mänskliga. Att berätta är en mänsklig aktivitet som också 

är social till sin karaktär och de utgör och uppehåller en gemenskapskänsla. Berättelserna återger en 

persons erfarenheter på nytt genom att rekonstruera dessa och ge uttryck för upplevda erfarenheter. 

På det här sättet antar det erfarenhetscentrerade perspektivet på berättelser att de innehåller en viss 

del av återuppbyggande över tid och plats. Berättelser kan inte återberättas på ett exakt sätt då orden 

20 Jag behandlar inte den socialkonstruktionistiska teorin närmare i denna avhandling, för mera ingående läsning om 
denna teori se t.ex. Berger Peter L. & Luckmann Thomas (1966)The social construction of reality, Hacking Ian (1999) 
The social construction of what ? 
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aldrig har samma innebörd två gånger och berättelserna återges också på olika sätt i olika sociala 

sammanhang (min kursivering). I enlighet med det här har jag reflekterat över det faktum att även 

mina intervjupersoners livsberättelser kunde ha fått ett annat innehåll om personen skulle ha talat 

med en annan forskare som skulle haft andra typer av frågor eller om jag skulle ha utfört 

intervjuerna på andra ställen än de som jag nu använde mig av.  Här kommer man också in på 

frågan om berättelsernas kontext eller sammanhang. Man kan se på berättelsernas kontext, dvs. i 

vilken miljö/sammanhang de berättas i, med början från forskningssituationens interpersonliga 

sammanhang men också i förhållande till ett bredare kulturellt och socialt sammanhang. Alla de här 

olika samhälleliga förhållandena som omger en person påverkar på vilket sätt en person berättar sin 

berättelse (ibid., 43-45). 

 

Man kommer här in på frågan om till vem talar de intervjuade personerna till? Berättar de på olika 

sätt till olika personer? Talar de i ett bredare perspektiv och tänker på alla de som läser om 

forskningen de ingått i och som kanske kommer till kännedom till en bredare publik. Talade mina 

intervjupersoner på ett visst sätt med tanke på den person jag var eller med tanke på att 

forskningsresultaten kanske kommer ut till en bredare publik och beslutsfattare som i sin tur kanske 

skulle leda till politiska beslut som skulle vara till fördel för den människogrupp som 

intervjupersonen hör till, i detta fall arbetslösa ungdomar?  Jag upplevde dock under intervjuerna att 

personerna talade till mig som forskare utan att ha några ”baktankar” om andra målsättningar med 

sitt deltagande och anser i likhet med t.ex. Kvale (1997) att den kvalitativa intervjun och 

forskningsmetoden är vetenskapliga metoder som ger värdefull information om olika sociala 

förhållanden och om hur människorna upplever och lever sina liv.    

 

 

4.2.3. Vad är en berättelse?  

 
 
Ett kriterium för vad som utgör en berättelse är att den bör ha, oberoende på innehållet, en 

sammankopplande följd av händelser. Berättande som en form av tal ger möjlighet att ge en 

meningsfull innebörd till ord som annars skulle vara slumpmässiga och lösryckta (Salmon & 

Riessman 2008, 78).  Johansson (2005) konstaterar att det inom det narrativa forskningsområdet 

förs livlig diskussion över vad som kan sägas utgöra en berättelse. Den första kända definitionen av 

vad en berättelse är utgörs av Aristoteles utsago att en berättelse bör ha en början, ett mittparti och 

ett slut. Andra kriterier som de flesta narratologer och berättelseforskare använder sig av i att 
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försöka definiera begreppet ”berättelse” är att det ska finnas temporalitet och kausalitet i det som 

ska utgöra en berättelse. Temporalitet hänvisar till representationen av händelser i en kronologisk 

ordning eller tidsföljd medan kausalitet innebär att det ska finnas någon form av orsakssammanhang 

mellan de olika händelserna i en berättelse (Johansson 2005, 122, 124). Jag ska inte här gå in på en 

mera detaljerad diskussion över definitionen av vad en berättelse är utan konstaterar att jag i min 

avhandling anser att de berättelser som mina intervjupersoner berättat utgör livsberättelser som är 

muntligt förmedlade berättelser om en människas liv där den berättande aspekten är stark och man 

ser livet som en berättelse (ibid. 213). Jag använder även begreppet tematisk livsberättelse och med 

det hänvisar jag på livsberättelser som har fokus på vissa temaområden som har anknytning till 

mina forskningsfrågor. Det talas också inom den narrativa forskningen om stora och om små 

berättelser. De som förespråkar små berättelser menar att vi i större grad borde vara 

uppmärksamma på de mikro-lingvistiska och sociala strukturer av de vardagliga små berättelserna 

som uppkommer ”naturligt” mellan människorna. Dylika små berättelser kan utgöras av korta 

muntliga utbytanden som t.ex. textmeddelanden skickade via telefon eller via andra sociala medier. 

De som föredrar de stora berättelserna, livsberättelser och andra biografiska narrativ, försvarar det 

erfarenhetsrika, reflektiva och meningsfulla innehåll som de stora berättelserna innehåller. För de 

flesta forskare är denna uppdelning i stora och små berättelser inte betydande utan forskare från 

båda ”sidor” ser goda sidor i båda typerna av berättelser (Squire, Andrews, Tamboukou 2008, 7-8). 

Jag anser att de livsberättelser som mina intervjupersoner berättat utgör stora berättelser med 

hänvisning till berättelsernas digra innehåll. 

 

 

4.3. Insamling och urval av material 

 

4.3.1. Sökandet efter intervjupersoner  

 
För att hitta arbetslösa ungdomar som kunde ställa upp för intervju kontaktade jag arbets- och 

näringsbyrån i Kristinestad och bad om deras hjälp. Min målgrupp var ungdomar som var 

registrerade som arbetslösa arbetssökande så det var naturligt att påbörja urvalet med hjälp av en 

arbetskraftskonsulent. För att kunna ta del av personuppgifter i arbets- och näringsbyråns register 

över arbetslösa personer anhöll jag om forskningstillstånd av byråns chef Helvi Riihimäki som är 

stationerad i Vasa. Hon var mycket intresserad av min forskning och gav gärna forskningtillståndet 

så att jag kunde påbörja mitt urval. 
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I praktiken skedde urvalet av möjliga intervjupersoner till en början så att jag satt med en 

arbetskraftskonsulent vid datorn och gick igenom situationen för de arbetslösa ungdomar som 

uppfyllde de kriterier som jag hade uppställt; dessa skulle vara i åldern mellan 17-29 år och varit 

minst 3 månader arbetslösa. Till Sydösterbottens arbets- och näringsbyrås verksamhetsområde 

tillhör sammanlagt sex kommuner; Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs, Bötom och Östermark.  

För att underlätta genomförandet av intervjuerna på grund av praktiska orsaker (långa avstånd, 

barnomsorg) valde jag att koncentrera mig på arbetslösa ungdomar i Kristinestad, Närpes, och 

Kaskö. Vid tillfället för mitt urval (19.11.2013) fanns det sammanlagt 293 arbetslösa arbetssökande 

i åldern 17-29 år. Av dessa var de helt arbetslösa 100 stycken och resterande personer var antingen 

placerade i någon form av arbetskraftspolitisk åtgärd, i arbete eller i utbildning.   

  

Arbets- och näringsbyråns personregister över arbetslösa personer URA innehåller mycket 

information om de arbetslösa personerna; person- och kontaktuppgifter, uppgifter om studier och 

arbetserfarenhet, uppgjorda arbetssökningsplaner och aktiveringsplaner osv. Det visade sig dock att 

URA programmet inte innehöll en sådan sökfunktion med vilken man skulle direkt ha kunnat 

plocka fram de ungdomar som varit 3 månader arbetslösa. Det här innebar att vi fick gå igenom en 

arbetslös ungdoms situation en i gången vilket var mycket arbetsamt då det totala antalet arbetslösa 

ungdomar var 100 personer. Vi gjorde dock ett första försök och jag skrev ner kontaktuppgifter till 

6 stycken ungdomar. I samband med urvalet av ungdomarna frågade jag arbetskraftskonsulenten 

om denne kände till ungdomens föräldrar för jag ville också intervjua antingen en eller båda 

föräldrar. Det visade sig vara svårt att hitta någon information angående föräldrar i URA 

programmet vilket till en del är förståeligt då informationen där handlar enbart om den arbetslösa 

ungdomen. I vissa fall kunde man hitta några tips om hur relationen mellan föräldrar och ungdomen 

var genom att läsa igenom deras arbetssökningsplaner eller genom att se på de anteckningar som 

gjorts då ungdomen eller föräldern tagit kontakt till arbets- och näringsbyrån.   I vissa fall kände 

arbetskraftskonsulenten lite till angående hemförhållanden och föräldrar till de ungdomar som jag 

tänkte kontakta. Detta på grund av att jag genomförde min forskning inom ett relativt litet 

geografiskt område där man kan säga att alla känner alla. Det här förhållandet kan vara en fördel 

men å andra sidan ville jag inte heller få alltför mycket information om ungdomen eller om hans 

eller hennes hemförhållanden för att inte ha förutfattade meningar vid intervjutillfället. Jag ville inte 

att jag omedvetet skulle styra intervjun i en viss riktning eller sätta orden i den intervjuades mun 

genom att redan i förväg hade vetskap om viss, eventuellt betydande information.  
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I det första skedet hade jag kontaktuppgifter till 6 ungdomar som jag skickade ett informationsbrev 

till (se bilaga 1). Min strategi var att först skicka ut breven och sedan ringa upp ungdomen för att 

höra om han eller hon vill ställa upp för en intervju. Jag hade också gett dem möjlighet att kontakta 

mig per telefon eller e-post.  I brevet hade jag även berättat att jag vill intervjua deras föräldrar och 

bad ungdomarna också tala med dem om intervjun. Det första skedet hade inte någon större 

framgång; inte en enda av de tillfrågade ville ställa upp eller så svarade de inte på mitt brev. Jag 

skickade i det andra skedet ut 5 brev varav en lovade ställa upp. Sedan var det ännu att vänta på 

svar om ungdomens föräldrar eller åtminstone en av dem kunde ställa upp för intervju. Många 

gånger blev det så att ungdomen gärna skulle ha ställt upp men sedan visade det sig att föräldrarna 

inte ville delta i min forskning. Jag funderade efteråt om det skulle ha varit bättre att jag personligen 

själv skulle ha kontaktat föräldrarna också men jag tänkte att det skulle lyckas bättre om ungdomen 

själv skulle få be dem delta. Jag ville också försäkra mig om att deltagandet i min forskning skulle 

vara helt frivilligt, därför använde jag mig inte av övertalelser utan godtog ett nekande svar på en 

gång. Jag var medveten om att mitt använda närmandesätt skulle med stor sannolikhet leda till att 

de ungdomar som varit en längre tid arbetslösa och kom från familjer med olika sociala problem 

inte skulle vara villiga att delta i min forskning. Jag kontaktade många ungdomar som var i en dylik 

situation men de var oftast mycket passiva och fåordiga och hade en bestämd negativ inställning till 

att delta i intervjuer. Det är förståeligt att de här ungdomarna som länge varit arbetslösa och hade en 

del sociala problem (psykiska eller alkoholrelaterade problem) inte var villiga att svara då en för 

dem okänd person gör förfrågan om att delta i intervjuer.  

 

Inför det tredje skedet hade jag fått ett positivt svar av en ungdom samt av dennes förälder. Det 

kändes många gånger hopplöst att hitta någon som ville ställa upp för intervju men jag hade bestämt 

mig för att hålla fast vid mitt beslut att förutom ungdomar också intervjua antingen en förälder eller 

möjligtvis båda föräldrar. I det tredje skedet skickade jag ut 6 brev varav två ungdomar gick med på 

intervju. Efter att de talat med sina föräldrar som också lovade ställa upp för intervju hade jag 

således tre ungdomar med föräldrar som lovade delta i min forskning. I ett fjärde skede skickade jag 

ut ännu 8 brev och av dessa var det en ungdom som var positivt inställd till min forskning och 

föräldern lovade också att ställa upp.  Sammanlagt hade jag kontakt med 25 stycken ungdomar och 

av dessa var det då fyra ungdomar som gick med på en intervju samt även deras föräldrar. Det var 

endast en ungdom som fick med både sin mamma och pappa på intervju medan tre ungdomar fick 

övertalat en förälder att delta i min forskning. Vid kontakt med två ungdomar som då slutligen 

ställde upp för intervju hade jag hjälp även av en person som jobbade inom ungdomssektorn och 

speciellt med arbetslösa ungdomar. Utan hjälp av denne person hade jag haft fortsatta problem med 
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att nå ungdomarna. I praktiken gick det till så att ungdomsarbetaren som var i nära kontakt med 

ungdomen presenterade min forskning och berättade vad intervjun skulle gå ut på . Efter den här 

första kontakten ringde jag upp ungdomen och frågade personligen om han/hon ville ställa upp för 

intervju.  Jag underströk i kontakten med alla ungdomar att det var helt frivilligt att delta och att ett 

nekande svar inte skulle innebära några negativa påföljder för ungdomen. Det här informationssättet 

kan jämställas med det som Kvale (1997) kallar för informerat samtycke. Det här innebär att man 

informerar intervjupersonerna om forskningens generella syfte, om hur man har tänkt utföra 

forskningen och om vilka eventuella fördelar eller risker det medför att medverka i forskningen.  

Kvale talar också om det faktum att då forskaren ger information om forskningen måste denne välja 

på vilken nivå informationsutbudet ska göras på . Man måste reflektera över hur detaljerad 

information man vill ge eller om man ska lämna bort vissa aspekter för att inte styra 

intervjupersonernas svar i en bestämd riktning (Kvale 1997, 107). 21  Överlag var processen med att 

söka upp intervjupersoner mycket påfrestande då jag fick så många negativa svar men jag hade 

hjälp av personal på arbets- och näringsbyrån samt av personal inom ungdomssektorn som jag är 

mycket tacksam över. Squire konstaterar också att erfarenhetsbaserade forskare kan ha svårigheter 

att få ihopsamlat personer till intervjuer då det ofta handlar om känsliga ämnen (Squire 2008, 48).  

Det här fick jag uppleva under den svåra processen att leta fram ungdomar som skulle vara villiga 

att berätta om sina liv. För många av dem verkade arbetslösheten var något som man inte alls ville 

nämna eller som de skämdes över. Orsaken till denna känsla var för många ungdomar det faktum att 

de hade avbrutit många utbildningar eller arbetskraftspolitiska åtgärder som var ett ämne som de 

inte ville tala om. 

  

4.3.2. Använda kriterier  

 
Då jag sökte intervjupersoner bestämde jag mig för att följa vissa urvalskriterier för att begränsa 

urvalsprocessen. Angående de arbetslösa ungdomarnas ålder bestämde jag mig för att koncentrera 

mig på arbetslösa i åldern mellan 17 och 29 år. Orsaken till att jag använder mig av den här 

åldersgaffeln är att vid 17 års ålder kan en ungdom gå och anmäla sig som arbetslös arbetssökande 

vid arbets-och näringsbyrån. Mitt forskningsintresse var de unga arbetslösa personerna så den här 

åldersgaffeln tedde sig som naturlig. I ungdomslagen 2 § 1 definieras en ungdom till att var en 

person som inte fyllt 29 år men jag tog med i mitt urval även sådana personer som hade fyllt 29 år. 

 

21 Detta har samband med etiska överväganden som jag behandlar mera ingående i kapitel 4.5  
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Jag tänkte vidare att de arbetslösa ungdomarna som jag ville intervjua skulle ha varit åtminstone 3 

månader arbetslösa så att de skulle ha hunnit uppleva hur det känns att vara arbetslös. Jag 

förväntade mig att det skulle vara relativt lätt att sålla ur de personer som varit åtminstone tre 

månader arbetslösa ur arbets-och näringsbyråns URA program men det visade sig vara svårare än 

jag trott. URA programmet innehöll inte en sådan funktion med vilken man kunde välja ut personer 

utifrån deras arbetslöshetstid. Det här innebar att jag var tvungen att gå igenom alla arbetslösa 

ungdomar skilt för sig och kontrollera hur många veckor de varit arbetslösa. Det visade sig vara 

nästan omöjligt att hittat en ungdom som skulle varit arbetslös i tre månader i sträck. En förklaring 

till detta var att man i arbets-och näringslivsbyrån hade fullföljt ungdomsgarantins mål med bra 

framgång.  

 

Ungdomsgarantin som trädde i kraft i mars 2013 innebär att alla unga under 25 år samt 

nyutexaminerade personer under 30 år ska erbjudas jobb-, praktik-, studie-, rehabiliterings- eller 

arbetsverkstadsplats inom tre månader efter att de blivit arbetslösa.  Ungdomsgarantin har som mål 

att främja sysselsättningen och motverka utslagning. Inom Sydösterbottens arbets- och näringsbyrån 

fanns det endast ett fåtal ungdomar av de totalt 100 stycken som var registrerade som arbetslösa 

arbetssökande som varit arbetslösa i tre månader i följd. Det var en arbetsam process att kontrollera 

i vilka arbetskraftspolitiska åtgärder som ungdomarna varit placerade i och under vilka de ändå 

kunde anses vara arbetslösa i den meningen att de inte hade ett arbete där de skulle ha fått lön enligt 

arbetslagstiftningen. Åtgärder som de arbetslösa ungdomarna kan placeras i är t.ex. 

arbetslivsträning eller praktik, arbetsprövning, rehabiliterande arbetsverksamhet eller någon form av 

utbildning. Då de unga är placerade i dylika åtgärder registreras de under kategorin ” i åtgärd som 

främjar sysselsättning” (fi. ”työllistymistä edistävässä toimenpiteessä”) och de står inte i 

arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren. Altheit (1994) stötte på liknande problem i sin forskning 

om arbetslösa ungdomar i Tyskland. Han hade stora problem att hitta ungdomar som var ”officiellt” 

arbetslösa. Altheits forskningsteam visste om flera ungdomar som varit arbetslösa upp till två år 

men vid närmare granskning visade det sig att ungdomarna varit placerade i olika aktivitetsprogram 

och inte klassificerades som arbetslösa (Altheit 1994, 21). 

 

I mitt urval tog jag med ungdomar som varit placerade i ovannämnda åtgärder ofta under flera olika 

omgångar. Det som karakteriserar alla de arbetslösa ungdomarnas situation i förhållande till 

arbetssökandet är att de hade stora svårigheter att placera sig på den öppna arbetsmarknaden vilken 

är den arena som ungdomarna skulle vilja agera inom.  
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Jag hade i början av min forskningsprocess tanken om att jag ska koncentrera mig enbart på 

arbetslösa unga män då jag i mitt arbete som socialarbetare hade känslan av att männen var i en 

relativ stor majoritet av de ungdomar som var arbetslösa och som hade en del sociala problem. Då 

jag kontrollerade könsfördelningen över de arbetslösa ungdomarna som var registrerade som 

arbetssökande vid Sydösterbottens arbets- och näringsbyrå fann jag till min förvåning att det fanns 

nästan lika många arbetslösa unga män som kvinnor då fördelningen var 52/48. Då 

könsfördelningen var så jämn valde jag att lämna bort genusaspekten och fokusera både på 

arbetslösa unga män och kvinnor.  

 

4.3.3. Intervjuernas genomförande 

 

De intervjuer som jag utförde kunde kallas för retrospektiva intervjuer i enlighet med Wiggs (2009) 

resonemang kring livsberättelser. Detta innebär att man under intervjuerna gör ett tillbakablickande 

på personernas liv och man är som forskare intresserad av ett längre tidsperspektiv.  Man är inte så 

intresserad av vad som är ”sanning” eller om personerna minns rätt utan man vill mera veta om hur 

personerna minns sina liv och olika aspekter av det och hur de berättar om sina liv och erfarenheter.  

Enligt Wigg skapar man bilder av sig själv då man berättar om sitt liv och sina erfarenheter, man 

återberättar inte bara det som man minns. Dessa bilder berättar till andra om hurudana vi är men 

man lär sig också om sig själv under denna process. Många forskare som använder livsberättelser 

som metod anser att styrkan i denna metod ligger i att man erhåller kunskap om personernas liv och 

om de strukturer som omger dessa (Wigg 2009, 199). Enligt Squire (2008)  är narrativa intervjuer 

utifrån erfarenhetssyn ofta semi-strukturerade. Inom denna modell visar forskarens deltagande på 

ett kontinuum beroende på var forskaren tror att berättelsen finns. Om man placerar berättelsen i 

personen kunde man bara be personen berätta sin livshistoria och ingripa i berättandet så lite som 

möjligt (Squire 2008, 48).  Mina intervjuer kan även kategoriseras som semi-strukturerade och även 

tematiska i det att jag hade vissa temaområden i personens liv som jag ville höra om. Överlag 

försökte jag undvika att ingripa i berättandet förutom genom att göra tilläggsfrågor vid sådana 

tillfällen som jag ansåg krävde tilläggsberättande för att helt klargöra personens situation i 

förhållande till vissa livsskeden.    

 

En intervjusituation kan inte jämföras med ett samtal på lika villkor. Kvale (1997) skriver om 

asymmetriska maktrelationer under en kvalitativ forskningsintervju och menar att forskaren har 

tolkningsföreträde men att intervjupersonen kan ta över kontrollen genom att välja att inte svara på 

frågan eller genom att berätta sådant som han/hon tror att forskaren vill höra. Kvale menar att det 
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här inte ifrågasätter den kvalitativa intervjun som ett forskningsinstrument men uppmanar forskare 

att ta det här i hänsyn. Riessman (2008) tar även upp maktperspektivet i intervjusituationen och 

menar att maktfördelningen aldrig är jämn men att man kan minska denna skillnad genom att låta 

intervjupersonen tala i egen takt om det som enligt denne är viktigt. Att dela på makten kan 

resultera i sanna upptäckanden av ett visst fenomen eller förhållande (Riessman 2008, 24).  

 

Efter att jag hade fått ett positivt svar om att delta i min forskning av fyra ungdomar och deras 

föräldrar kom vi överens om tid och plats för intervjuerna. Av de nio intervjuer som jag utförde 

skedde endast en i intervjupersonens hem, de resterande intervjuerna utfördes i arbets- och 

näringsbyråns utrymmen i Kristinestad och Närpes. Alla deltagarna var positivt inställda att komma 

till dessa utrymmen och intervjusituationen kunde hållas i en lugn och ostörd atmosfär. Jag använde 

mig av en inspelningsapparat under intervjuerna och försäkrade deltagarna att jag skulle förstöra 

intervjumaterialet efter analyseringen av denna. Under en del intervjuer berördes en del känsliga 

ämnen och en ungdom frågade om jag tänker berätta för föräldrarna vad som sades under intervjun. 

Jag försäkrade dock ungdomen att allt som sägs under intervjun är konfidentiellt och jag 

poängterade detta under de övriga intervjuerna också. Jag ville att intervjupersonerna skulle kunna 

känna att de kunde fritt berätta om sina liv och om sådana händelser eller förhållanden som för dem 

varit svåra under vissa livsperioder. Jag hade inför intervjuerna uppgjort en intervjuguide som jag 

följde relativt löst under intervjun. I intervjuguiden hade jag delat in intervjun att följa vissa 

temaområden i personernas liv. De här temaområdena var barndomsupplevelser, skoltiden, 

arbetshistoria (närmast för föräldrarnas del), tiden som arbetslös och slutligen framtidsplaner (se 

bilaga 2). Under intervjuernas gång gjorde jag en del tilläggsfrågor som tedde sig som naturliga 

enligt hur intervjun framskred men överlag försökte jag att inte avbryta eller ingripa i 

intervjupersonens berättande. I vissa fall märkte jag att det var svårt att hålla tyst och i en del fall 

var det socialarbetaren i mig som gärna skulle ha kommenterat det som vissa ungdomar uttryckte 

och jag skulle gärna ha gett dem tips eller synpunkter som jag kunde ha gjort i rollen som 

socialarbetare. Det var en utmaning att hålla forskarrollen intakt då man mötte ungdomar som 

berättade om sina problematiska livsskeden. Vid intervjuernas slut frågade jag deltagarna om det 

var möjligt för mig att på nytt ta kontakt med dem ifall jag skulle behöva göra tilläggsfrågor eller 

kontrollera deras utsagor. Alla intervjupersonerna var positivt inställda till detta och intervjuerna 

avslutades under en trevlig och positiv atmosfär. 
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4.4. Datamaterialet; narrativa intervjuer 

 
Det slutliga empiriska materialet utgörs av nio intervjuer eller livsberättelser som jag har 

transkriberat mycket noggrant. Jag valde att göra en ordagrann transkribering för att undvika att jag 

skulle missa någon viktig mening eller uttryck. Jag antecknade även pauser och deras längd, skratt 

eller andra ljud och uppmärksammade också den helhetsmässiga bilden av personen i fråga då jag 

tänkte tillbaka på intervjusituationen. Alla dessa verbala och icke-verbala uttryck spelar en väsentlig 

roll i den helhetsmässiga bilden av de livsberättelser och av de personer som berättar den. I 

transkriberingen av intervjuerna följde jag därmed delvis den narrativa forskningens 

psykoanalytiska inriktning som behandlades ovan i avsnitt 4.2.1.  

 

Transkriberingen resulterade i 73 sidor av text och till längden varierade intervjuerna allt ifrån 30 

minuter till 60 minuter. Jag blev i vissa fall förvånad över hur relativt snabbt intervjun framskred 

trots att vi gick igenom en persons livsberättelse angående vissa teman. Jag hade förväntat mig att 

intervjuerna skulle vara längre men fastän längden på intervjuerna inte var så lång kände jag att 

intervjun som helhet blev ”färdig” och att det inte lämnade mer att berätta. En del intervjupersoner 

var dock lite svårare att få att prata fritt utan de svarade i vissa fall relativ kort och mekaniskt på 

frågan. Det här fick mig att tvivla på ”riktigheten” av mina frågor, men jag kunde inte heller komma 

på ersättande frågor. Som forskare står man i dylika situationer inför ett dilemma: ska man 

inkludera en intervju i sin forskning som inte vid första anblicken verkar ”ge” så mycket i 

förhållande till de teorier eller forskningsfrågor som man har eller ska man lämna bort den? Jag 

anser i enlighet med Layder att varje individs livsbana är unik och att varje person berättar en unik 

livsberättelse som tjänar att bli hörd. Jag anser att alla de arbetslösa ungdomar som jag intervjuat är 

unika individer och självständiga subjekt som gör egna val och inte endast är objekt för 

utomstående samhälleliga krav.  Lalander och Johansson (2012) menar också att det är både 

riskabelt och orealistiskt att anse att ungdomar skulle tillhöra en homogen grupp bestående av 

osjälvständiga individer och understryker betydelsen av att ta hänsyn till de individuella olikheter 

som finns i denna grupp (Lalander & Johansson 2012, 57).  
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Ungdomarna   

 

För att ge en inblick i vilka de ungdomar är som jag har intervjuat presenterar jag lite bakgrunds 

fakta om dem. Att kunna ta del av bakgrundsfakta om ungdomarna ger även en bättre förståelse för 

den situation som ungdomen lever i då man läser de livsberättelser som de berättat. För att garantera 

ungdomarnas anonymitet har jag ändrat på deras namn och på vissa andra uppgifter. 

 

 

- Kalle är 21 år gammal och har gått grundskolan samt har en yrkesexamen inom 

trädindustrin. Kalle har ingen egentlig arbetserfarenhet utan har varit placerad i 

arbetsprövning och i rehabiliterande arbetsverksamhet på två olika arbetsplatser. 

Sammanlagt har Kalle varit arbetslös 2 år och 4 månader (situation november 2013) varav 

han varit placerad i ovannämnda arbetskraftspolitiska åtgärder i 1 år och 11 veckor. Typ av 

arbetslöshet; konstant.   

 

- Lisa är 19 år gammal och har gått grundskola samt har en kombinationsexamen bestående 

av en studentexamen och en datanomyrkesexamnen. Lisa har arbetserfarenhet av diverse 

sommarjobb och har varit arbetslös i 6 månader (situation november 2013). Under sin tid 

som arbetslös har hon varit placerad i två olika arbetskraftspolitiska åtgärder; arbetspraktik 

och en jobbsökarkurs. Typ av arbetslöshet; konstant. 

 

- Lasse är 23 år gammal och har en yrkesutbildning som kock. Lasse har några månaders 

arbetserfarenhet från den öppna arbetsmarknaden men blev först permitterad och sedan 

avskedad från företaget pga. av ekonomiska orsaker. Lasse har varit arbetslös i 6 månader 

(situation november 2013) och har inte varit placerad i arbetskraftspolitiska åtgärder. Typ av 

arbetslöshet; först delvis (permittering) sedan konstant.  

 

- Eva är 22 år gammal och har gått grundskolan, gymnasiet och en yrkesutbildning. Hon har 

studentexamen samt yrkesexamen som smådjursskötare. Eva har arbetserfarenhet från 

sommarjobb under högstadietiden. Eva har varit arbetslös i 1 år och tre månader varav hon 

varit placerad i arbetsprövning i 7 månader. Typ av arbetslöshet; konstant, enbart 

arbetskraftspolitiska åtgärder.  
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4.5. Forskningsetiska aspekter 

 
 
Jag har under hela forskningsprocessen strävat till att följa ett etiskt sätt att arbeta. De etiska 

aspekterna har varit med ändå från början av forskningsprocessen och har styrt mitt sätt bl.a. att 

behandla det empiriska materialet. Enligt Kuronen (2010) ska forskaren hålla sig troget till sitt 

material och försöka undvika att välja ut endast ”bra” berättelser och att på detta sätt undvika de 

ofullständiga, mera ”sämre” berättelserna. Man ska även akta sig för att inte förenkla berättelserna 

för mycket eller för att överbetona berättelsernas innehåll (Kuronen 2010, 37). De etiska 

forskningsreglerna kan sägas varit med från början av min forskningsprocess i enlighet med 

Johansson i och med att jag gett information om forskningsprocessen till deltagarna, jag har gett 

deltagarna möjlighet att när som helst dra sig ur deltagandet och betonat att det är helt frivilligt att 

vara med samt garanterat deras anonymitet (Johansson 2005, 246, Kvale 1997, 107-108). Kvale 

nämner fördelaktighet som en etisk princip som man bör beakta under forskningsprocessen. Denna 

princip innebär att risken för att en intervjuperson lider skada för sitt deltagande i 

forskningsprocessen ska vara så liten som möjligt. Forskaren måste också vara uppmärksam på det 

faktum att vissa intervjupersoner kan avslöja mycket känsliga och intima händelser i en 

intervjusituation som är öppen och kamratlig och som intervjupersonen senare kan ångra blivit sagt. 

Kvale menar vidare att forskarens person är det viktigaste verktyget i att garantera att forskningens 

etiska principer håller god kvalitet (Kvale 1997, 110-111). Under mina intervjuer hamnade jag flera 

gånger inför en situation där intervjupersonen berättade om svåra minnen från barndomen och om 

händelser inom skolvärlden som hade varit jobbiga för personen i fråga. Det kunde också handla om 

tråkiga händelser som inträffat inom familjen och som hade haft en negativ påverkan på personen i 

fråga. Jag var tvungen att under intervjusituationen begrunda i vilken grad dylika händelser hade 

relevans för min forskning och i hur stor utsträckning jag skulle ställa följdfrågor i det svåra ämnet.  

 

Jag hade även etiska problem i förhållande till hur mycket information om min forskning som jag 

skulle ge intervjupersonerna. Jag ville inte att intervjupersonerna skulle få en negativ eller 

stämplande känsla av att berätta om sitt liv med tanke på det sociala arvets processer och speciellt 

det negativa sociala arvets processer då vi behandlade ungdomarnas arbetslöshet. Jag ville inte att 

föräldrarna skulle få en känsla av att det skulle vara deras ”fel” att deras barn var arbetslösa så jag 

presenterade mitt forskningsintresse relativ allmänt. Jag lyfte fram intresset av att få insyn i hur och 

om den äldre generationens upplevda liv hade samband med den yngre generationen och använde 

inte mig av termen ”socialt arv”. Jag anser dock att jag gav intervjupersonerna tillräcklig 
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information om forskningen så att de fritt kunde berätta om sina liv utan att vara så att säga 

förhandsstyrda att tala på ett visst sätt.   
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5. Analys och bearbetning av det empiriska materialet 
 

5.1. Analys av det empiriska materialet 

 
5.1.1. Metodisk ansats och kvalitativ analys i allmänhet 

 
I analysen av mitt empiriska material har jag använt mig av en analysmetod som kunde kallas för en 

tematisk narrativ analys. Jag har valt att se på mitt material som bestående av nio olika 

livsberättelser som var för sig ger uttryck för hur personerna har uppfattat sitt liv i fråga om de 

teman som jag följt enligt min intervjuguide. Mina forskningsfrågor har också styrt bearbetningen 

av det empiriska materialet under hela forskningsprocessen.  

 

Då jag analyserade mitt material använde jag mig av en abduktiv ansats i försöket att resonera och 

dra slutledningar från de utarbetade kategorierna. Den abduktiva ansatsen kan sägas vara en 

blandning av en induktiv och en deduktiv ansats i förhållande till det empiriska materialet och de 

uppställda hypoteser eller använda teorier som man använder sig av i sin forskningsprocess. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) innebär den induktiva ansatsen att forskaren drar generella slutsatser 

utifrån en mängd enskilda fall. Man försöker dra slutsatser genom att göra observationer och 

erfarenheter. Jag ansåg inte att denna ansats renodlat passade in på mitt sätt att arbeta med mitt 

empiriska material och de teorier som jag använde mig av.  I motsats till den induktiva ansatsen 

utgår den deduktiva ifrån en allmän regel eller sanning eller en viss teori. Utifrån dessa försöker 

forskaren härleda en hypotes eller ett påstående och undersöker om detta stämmer in på ett eller 

flera fall. Genom att arbeta med sitt material på detta sätt kan forskaren systematiskt pröva sig fram 

hur en teori håller i förhållande till uppställda hypoteser. Man kan genom att göra upprepade studier 

få ett starkt empiriskt stöd för sin teori. Om det visar sig att teorin inte håller måste forskaren testa 

den igen och också omarbeta och ompröva teorin på de uppställda hypoteserna. Denna induktiva 

ansats ansåg jag inte kunna använda mig av då jag anser att den på ett sätt försöker tvinga fram 

förväntade svar från det empiriska materialet och understöda vissa färdigt ställda hypoteser om 

materialet.  Jag hade inte uppställt färdiga hypoteser i förhållande till mitt material i enlighet med 

min teori om det sociala arvet. Däremot var jag intresserad av och hade förväntningar om att se om 

och på vilket sätt man kan se spår av det sociala arvet i intervjupersonernas livsberättelse. Således 

ansåg jag att den abduktiva ansatsen passar bäst in på mitt sätt att se och forska mitt empiriska 

material. Genom att använda den abduktiva ansatsen kan forskaren pendla mellan den induktiva och 

den deduktiva ansatsen utan att helt ta sig an någondera av dessa två synsätt. Då man använder den 

abduktiva ansatsen tillämpar man inte mekaniskt vissa hypoteser som härletts ifrån en viss teori 
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utan abduktion kunde sägas vara ett detektivarbete där man resonerar och drar slutsatser genom att 

föra en växelverkan mellan induktion och deduktion. Den abduktiva ansatsen kan också sägas ta 

fram mera kreativa aspekter i forskningsprocessen och analysarbetet utan att strikt hålla sig till 

logiska svar (Fejes & Thornberg 2009, 23-25). Abduktion kan även beskrivas som formaliserad 

logik eller som en nybeskrivning eller rekontextualisering. Nybeskrivningar eller 

rekontextualisering av fenomen innebär att redan kända fenomen får en ny innebörd. Abduktionen 

förutsätter en kreativ tankeprocess som gör det möjligt att upptäcka och uppmärksamma 

sammanhang som inte är uppenbara eller ”automatiska” (Danermark, Ekström, Jakobsen, Karlson 

2003, 187-188).   

 

Det förekommer många olika anvisningar och riktlinjer om hur den kvalitativa analysen borde 

göras. Kvalitativ analys i allmänhet kan sägas var mycket beroende på forskaren som person. Varje 

kvalitativ studie är unik och på detta sätt kommer också det analytiska arbetssättet att vara unikt för 

varje forskare. De mänskliga elementen kan både ses som en styrka eller som en svaghet i den 

kvalitativa forskningen. Det är en styrka att låta sina mänskliga insikter och den egna erfarenheten 

bidra till en djupare förståelse av materialet samtidigt som det är en svaghet att materialet och 

analysen därav är så beroende av forskarens personliga färdigheter, intellekt och kreativitet.  (ibid., 

32). 

 

Kvale (1997)  har gett exempel på fem olika steg i analys av kvalitativt material. De fem stegen är 

koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och ad hoc . Med koncentrering menar Kvale att 

man pressar ihop långa uttalanden i kortare och mera koncist. På detta sätt får man fram det 

viktigaste i en lång mening och detta gör att textmängden minskar. Kategorisering innebär att man 

kodar intervjun i olika kategorier. Man kan använda sig av enkla tecken för att ange förekomsten 

av/inte förekomst av ett visst fenomen och använda numrering för att ange ett visst fenomens 

styrka. Berättelse eller narrativ strukturering innebär att man organiserar texten i kronologisk följd 

och man inriktar sig på de historier som intervjupersonerna har berättat och man försöker utveckla 

deras intriger och strukturer. Denna narrativa analys rör sig i allmänhet enligt Kvale inom 

vardagsspråkets ramar och brukar normalt reducera intervjumaterialet men kan också utvidga det 

genom att utveckla en enkel utsaga till en mer utarbetad berättelse. Tolkningen innebär att man går 

mera djupare in i sitt material och innebär ofta en expansion av textmaterialet. Kontexten för 

tolkningen kan utgöras av en teori eller av hela intervjun. Ad hoc hänvisar till olika sätt av 

meningsskapande och man kan presentera resultaten av detta via användning av siffror, figurer och 

ord eller av en kombination av dessa (Kvale 1997, 173-175).  
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5.1.2. Den narrativa analysen och analys av livsberättelser 

 

Dessa anvisningar för uppgörande av en kvalitativ analys i allmänhet kan även användas specifikt 

på uppgörandet av narrativa analyser. Det finns inte exakta anvisningar om hur man ska göra en 

narrativ analys utan forskaren ges relativt fria händer för hur han/hon kan analysera sitt material. 

Inom den narrativa forskningen har William Labovs analysmodell ansetts utgöra en sorts startpunkt 

för ytterligare utarbetning av analysmodeller för analys av personliga berättelser. Det finns många 

olika åsikter om Labovs modell men hans sätt att strukturera personliga erfarenhetsberättelser har 

varit en inspiration för vidare forskning och utarbetning för narrativa analysmodeller.  Labovs 

analysmodell går i korthet ut på att producera strukturella analyser av specifika muntliga och 

personliga berättelser av erfarenheter.  Denna analysmodell behandlar de personliga berättelserna 

primärt som texter. Dessa texters funktion är att presentera skedda händelser i en berättelseform. 

Enligt Patterson (2008) är denna metod koncentrerad på en viss händelse och är textcentrerad och 

beaktar inte själva berättelsens kontext i större grad (Patterson 2008, 22-23 ). Riessman (2008) 

behandlar också Labovs metod och anser i likhet med Patterson att metoden är av grundläggande 

karaktär inom den narrativa forskningen och att många forskare antingen använder metoden eller 

har den som en utgångspunkt i analysarbetet (Riessman 2008, 81-92). Jag använde inte mig av 

Labovs analysmetod för jag anser i likhet med Patterson att metoden inte tar i beaktande berättelsen 

i sin helhet utan spjälker upp denna i mera lösryckta och strikta betydelser. Metoden beaktar inte 

heller de personliga och mänskliga faktorer som pågår då en person berättar sin historia utan är 

mera koncentrerad på en enskild händelse och hur man berättar om denna specifikt. 

 

Johansson (2005) säger att den narrativa analysen handlar om tolkning och att man som forskare 

ska fråga sig frågor som t.ex. ”vad betyder den här berättelsen” och ”vilken mening har 

berättelsen”. Man kan också säga att narrativ analys är en reflexiv aktivitet med vilket Johansson 

menar att man tolkar sin egen konstruktion av kunskap och sina egna tolkningar (Johansson 2005, 

27-28). Man är som forskare då i enlighet med Johansson en kunskapsproducent som reflekterar 

över det som man ser på, talar om och skriver om i förhållande till en viss social verklighet som 

påverkas av vår sociala position. Vår sociala position är färgad av olika faktorer som kön, ras eller 

klasstillhörighet och allt detta påverkar vår verksamhet som forskare och som utförare av narrativa 

analyser. I enlighet med det här var jag också medveten om min egen sociala position som forskare 

vid mötet av personerna som deltog i min forskning och under hela analysskedet av det empiriska 

materialet. Min position som kvinna, vuxenstuderande och med arbetserfarenhet från det sociala 

arbetet gjorde att min analys utformades med syfte att förstå personernas liv i förhållande till mina 
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forskningsfrågor och använda teorier. Jag kan inte påstå att min specifika analys av det empiriska 

materialet är en absolut sanning angående de intervjuades liv utan snarare en personlig återgivning 

av livsberättelserna med fokus på vissa tematiska helheter. Mitt sätt att läsa, se och förstå det 

empiriska materialet har påverkats av alla de faktorer som ingår i min personliga sociala position 

och har styrt analysarbetet på ett visst speciellt sätt.  Om en annan person med olika bakgrund och 

tänkesätt skulle analysera mitt material skulle analysen säkert se ut på ett annat sätt och ha en annan 

typ av teman och kategorier. Denna reflektion över sitt eget tänkande och förhållningssätt kunde 

kallas för ett slags metatänkande enligt Johansson som också menar att forskaren själv är det 

främsta forskningsinstrumentet (ibid., 28-29). Denna diskussion hänger även ihop med det faktum 

att jag har använt mig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i försöket att förstå hur 

intervjupersonerna talar om sig själva och sin livssituation. Det här innebär att jag har läst 

intervjupersonernas livsberättelser med öppet sinne och har inte haft anledning att tro att dessa 

personer skulle berätta osanningar om sina livserfarenheter. Det fanns inte krav eller behov på krav 

för en absolut sanning eftersom denna fråga inte är relevant. Istället har jag varit medveten om att 

samma händelser eller erfarenheter kan berättas om på olika sätt i olika sammanhang och att det 

också är beroende på läsarens(forskarens) position hur berättelsen förstås och analyseras. Enligt 

Johansson finns det således ingen sann eller objektiv analys utan den narrativa sanningen som 

intervjupersonerna berättar är därmed kontextuellt bunden (Johansson, 2005, 314). Squire (2008)  

talar också om att det förekommer ”multipla narrativa sanningar” och att vissa forskare inte 

förväntar sig att få endast en tolkning av materialet (Squire 2008, 50). 

 

Den narrativa analysen kan enligt Riessman (1993) sägas utgöra en undersökning av berättelsen. 

Meningen är att se (i intervjusituationen) hur svararna sätter ordning på flödet av erfarenheter för att 

få klarhet av händelser och handlingar i sina liv. Analys enligt den narrativa metoden öppnar upp 

sättet att berätta om erfarenheter, inte bara om innehållet som språket hänför sig till. Man frågar 

varför en berättelse blev berättad på just det sättet? Riessman säger att det inte är svårt att hitta 

material till en narrativ analys. Människor berättar berättelser varje dag och detta verkar var en 

universell mänsklig aktivitet, något som man lär sig redan som barn (Riessman 1993, 2-3 ).   

Riessman utgår ifrån att man som forskare aldrig kan få direkt tillgång till någon annans 

erfarenheter. Istället måste man förhålla sig till och lära sig att hantera motsägelsefulla språkliga 

representationer av tal, text, samspel och tolkning. I forskningsprocessen måste det enligt Riessman 

ingå minst fem olika nivåer av representation; tillägnandet av erfarenhet, att berätta om 

erfarenheten, transkribera, analysera och slutligen den läsning som läsaren av texten gör (ibid., 8- 

15).    
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Enligt Wells (2011)  har den narrativa analysen berättelsen som dess huvudsakliga material och 

man undersöker innehållet, strukturen, utförandet och kontexten av berättelsen i sin helhet. Narrativ 

analys är användbar då man är intresserad av hur och varför en berättelse är konstruerad som den är, 

vad den kan åstadkomma och hur publiken kan påverka vad som berättas. Wells påpekar att det 

finns många olika sätt att analysera berättelser på och att dessa analysmetoders övervälvande syfte 

är att fånga mönstret i en berättelse och är således lämpliga att användas för att undersöka frågor 

som är intressanta för socialt arbete (Wells 2011, 7,44). 

 

Kvale (1997) har en positiv inställning till användningen av ett narrativt sätt att se på det empiriska 

materialet. Att använda sig av ett narrativt förhållningssätt till analysen av intervjuerna innebär att 

man går tillbaka till den berättelse som ursprungligen blev berättad. Detta ger också enhetlighet åt 

den ursprungliga intervjusituationen, analysen och den slutliga rapporten (Kvale 1997, 168). 

 

En väsentlig del i processen med att utföra en narrativ analys är frågan om utvärdering av analysen. 

Hur ska man utvärdera eller kontrollera att den narrativa analys man gjort är bra, mindre bra och 

representera valid kunskap? Enligt Johansson (2005) är det inte en fråga om att försöka hitta den 

absoluta sanningen utan man bör göra en utvärdering för att pröva på analysens tillförlitlighet 

(Johansson 2005, 314-315) . Riessman (1993)  har lyft fram ett antal kriterier som bör användas vid 

en utvärdering av narrativa analyser och definierar begreppet validitet som en process genom vilken 

vi gör krav på tillförlitligheten av våra tolkningar. Hon anger fyra sätt att närma sig validitet av 

narrativa analyser; övertygande och rimlighet, överensstämmelse, sammanhang (koherens) och 

pragmatisk nytta . För det första frågar man sig om tolkningen av texten är rimlig och övertygande. 

Riessman menar att övertygandet är störst då teoretiska antaganden förstärks med bevis av de 

intervjuade och då man tar hänsyn till alternativa tolkningar av materialet. Hon påpekar dock att en 

tolkning av en narrativ text som är mest övertygande under en viss tid, kanske inte är det senare och 

att våra texter har ostabila innebörder. För det andra kan forskaren ta tillbaka sitt material till dem 

som han/hon forskat om. Dessa kan då läsa forskarens text och ge respons på innehållet. Detta kan 

kallas för ”member checks”. Riessman säger att det är viktigt att forskaren vet vad de intervjuade 

deltagarna anser om forskningen och deras respons kan också vara en källa till teoretisk insikt. Det 

är dock enligt Riessman tvivelaktigt att säkerställa validiteten av materialet hos de intervjuade. 

Mänskliga berättelser är inte statiska och innebörden av erfarenheter förändras då medvetenheten 

ändras. Det tredje kriteriet av sammanhang eller koherens handlar om hur de olika delarna av 

tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild. Som ett fjärde kriterium finns frågan om 

huruvida en studie kan ligga till grund för andras arbete. Detta kriterium kan inte prövas av den 
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enskilde forskaren utan måste prövas av forskarsamhället. Frågan är problematisk men Riessman 

anser att forskare kan bidra med information som gör det möjligt att pröva arbetets tillförlitlighet 

genom att förklara hur tolkningarna gjordes, att synliggöra processen, att specificera hur man gjort 

omvandlingar av tal till text och att göra det primära materialet tillgängligt (Riessman 1993, 65- 

68). Vad som utgör berättelsernas kontext är föremål för debatter. Forskare är oeniga över på vilket 

sätt man ska analysera kontexter och om man ska vid analysskedet ta hänsyn till en berättelses 

vidare kontext om inte intervjupersonen gör det. Fastän det råder oenighet om vad som utgör en 

berättelses kontext eller på vilket sätt man ska analysera detta är forskare ändå enligt Phoenix 

(2008) ense om att man bör ta hänsyn till denna omständighet i analysskedet (Phoenix 2008, 65).  

 

 

Att analysera livsberättelser 

 

Jag valde att behandla de berättelser som intervjupersonerna berättar som tematiska livsberättelser 

eller som livsberättelser med fokus på vissa temaområden och valde att analysera dessa genom att 

se på berättelserna som helheter utan att spjälka upp dem i mindre, lösryckta delar. De ovannämnda 

exemplen på olika synsätt på vad en narrativ analys är kan även tillämpas på analys av 

livsberättelser. Som tidigare konstaterats kan den narrativa analysen bestå av olika sätt att öka 

förståelsen för sitt narrativa empiriska material vare sig frågan är om små eller stora, korta eller 

långa berättelser . Att forska specifikt i livsberättelser är en metodansats som har 

historieberättande som grund och använder detta för att öka förståelsen för människornas liv så som 

de själva berättar och minns sina liv. Enligt Wigg (2009) är denna metod lämplig då man är 

intresserad av människorna liv och erfarenheter sett ur ett längre tidsperspektiv (Wigg 2009, 198). 

Under mina intervjuer med ungdomarna och deras föräldrar rörde vi oss längs med en lång 

horisontell och till stor del kronologisk tidsaxel under vilken vi talade om deras liv alltifrån 

barndomen till vuxen ålder vilket överensstämmer med ett livsberättande perspektiv.  

 

Wigg (2009) menar att det inte finns bara ett sätt att analysera livsberättelser på utan valet av 

analysmetod beror mest på de forskningsfrågor som forskaren är intresserad av.  Då man jobbar 

med livsberättelser är intervjun, transkribering och konstruktionen av berättelsen samt analysen 

sammankopplade. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inte berättelserna enbart de 

intervjuade personernas berättelser utan forskaren rekonstruerar en ny berättelse av 

intervjupersonens berättelse. Wigg ger exempel på olika sätt att analysera livsberättelser genom att 

konstatera att vissa forskare analyserar och presenterar varje berättelse skilt för sig. Man ser 
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berättelsen som en helhet och kan spegla denna mot vissa teman eller forskningsfrågor som man vill 

ha svar på.  Andra forskare kan välja att leta efter gemensamma aspekter eller förhållande i de olika 

berättelserna och sedan presentera en sammanställning av olika framkomna teman (ibid., 203).  

 

 

5.1.3. Det praktiska utförandet 

 
 
I utförandet av min narrativa analys följde jag till stor del Amia Lieblich, Rivka Tuval-Masciach & 

Tamar Zilbers (1998) anvisningar. Dessa har utarbetat en modell för att klassificera och organisera 

olika typer av narrativa analyser. I modellen har de urskiljt två centrala och av varandra oberoende 

dimensioner; helhet versus kategori och innehåll versus form. Det kategoriska närmandesättet till en 

berättelse är enligt författarna användbar då en forskare primärt är intresserad av ett fenomen eller 

av ett problem som delas av en grupp av människor. Det holistiska närmandesättet är lämpligt att 

använda då man är intresserad av en specifik person som helhet. Den här uppdelningen ger upphov 

till fyra olika sätt att läsa en berättelse på enligt följande; helhet-innehåll, helhet-form, kategori-

innehåll, samt kategori-form. I korthet innebär den första typen av läsningssätt att forskaren ofta 

använder en persons hela livsberättelse och analysen är fokuserad på berättelsens innehåll. Man kan 

också fokusera på vissa delar av berättelsen och utgå främst ifrån berättelsens början eller den 

avslutande delen. De här olika delarna relateras dock alltid till livsberättelsen som helhet. I den 

andra typen av läsning lägger man istället fokus på berättelsens intrig eller hela livsberättelsens 

struktur. Man frågar sig vilken typ av intrig handlar det om och om berättelsen utvecklas till en 

tragedi eller komedi. Forskaren kan också leta efter vändpunkter i berättelsen som skulle förklara 

berättelsens utveckling. Det tredje läsningssättet med fokus på innehåll kunde också kallas för 

innehållsanalys. Man kategoriserar berättelsen i vissa teman och plockar sedan in yttranden som 

passar in i respektive kategori. Den fjärde typen av läsningssätt fokuserar på lingvistiska och 

stilistiska drag i förhållande till vissa delar av berättelsen. Man kan t.ex. se på hur ofta personen 

använder aktiva eller passiva yttranden eller vilka typer av metaforer som används (Lieblich, Tuval-

Masciach & Zilber 1998, 12-13).  

 

I min analys av de nio livsberättelserna har jag utgått ifrån den första typen av läsningssätt, helhet-

innehåll, och fokuserat på vardera livsberättelsen som en helhet med fokus på innehållet. Jag har 

lyft fram vissa teman under analysprocessen som jag ansett har utgjort viktiga delar för 
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helhetsförståelsen av personernas berättelser. Därmed har min analys också haft ett visst inslag av 

innehållanalys men jag har ändå betraktat livsberättelserna på ett holistiskt sätt. 

 

Jag påbörjade min analys av intervjumaterialet genom att läsa igenom de transkriberade utskrifterna 

ett flertal gånger för att få ett helhetsmässigt grepp om ungdomarnas och deras föräldrars 

livsberättelser. Lieblich Amia et.al rekommenderar att man läser sitt material tills man ser ett 

mönster och detta innebär att man bör ha ett slags fokus för hela livsberättelsen. Mitt övergripande 

fokus har genom hela analysen varit att se om man kan se tendenser av antingen det negativa 

och/eller av det positiva sociala arvet i personernas berättelser. Teorin om den psykobiografiska 

domänen har också styrt min analys då varje individs berättelse är unik och innehåller unika 

livserfarenheter som format personens liv till det som det är idag. Efter att ha läst de nio 

livsberättelserna antecknade jag ner mina första tankar och reflektioner av berättelserna och 

markerade vissa ”utstickande” eller motsägelsefulla delar eller uttalanden i dessa. Lieblich Amia 

et.al menar att dylika uttalanden kan vara väsentliga för berättelsens helhet även om dessa kan störa 

harmonin i berättelsen (Lieblich Amia et.al 1998, 62-63). Det här märkte jag under analysen ett 

flertal gånger då personen plötsligt kunde berätta om svåra ämnen som skolmobbning eller om en 

förälders alkoholmissbruk. 

 

Följande fas i min analys av livsberättelserna bestod i att jag uppgjorde vissa teman eller kategorier 

som jag sedan följde under hela berättelsens gång. I enlighet med mina forskningsfrågor och de 

teoretiska perspektiv som jag har följt under forskningsprocessen skrev jag preliminärt ner följande 

temaområden; barndoms minnen, skoltiden (upplevelser från lågstadieåldern upp till vuxenstudier), 

arbetshistoria/erfarenhet, att vara arbetslös samt framtidsplaner.  

 

Efter detta läste jag ännu igenom alla livsberättelser enligt dessa temaområden och försökte hitta 

gemensamma drag eller liknande upplevelser i ungdomens och dennes förälders berättelse som 

eventuellt kunde peka på förekomsten av ett negativt eller positivt socialt arv. Det som var speciellt 

i livsberättelserna var att jag tog del av två generationers tankar och upplevelser vilket gav en 

intressant tilläggsdimension i att få ta del av hur föräldrarna berättade om livet som det var ”förr i 

tiden”. Detta kom speciellt fram under intervjuer med föräldrarna då de berättade om sina 

barndomsminnen. Ofta berättade de om sin barndom i nostalgiska tongångar och överlag kunde jag 

ta del av vissa skillnader i attityden t.ex. mot arbete och samhället överlag.  I enlighet med Lieblich 

Amia et.al analyssätt följde jag de olika teman genom hela berättelsen och gjorde anteckningar om 

mina reflektioner av dessa. Jag hittade även en del underkategorier som framkom under läsandet, 
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t.ex. under kategorin skolminnen blev mobbning en kategori som omnämndes ett flertal gånger och 

under kategorin om arbetslöshet framkom ofta uttalanden som relaterade till personens dåliga 

ekonomiska situation.  
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6.  Livets gång och arbetslöshet; två generationers reflektioner 
 
 
Jag har i enlighet med min analys sammanställt/rekonstruerat ungdomarnas och deras föräldrars 

berättelser i kronologiskt framskridande livsberättelser där jag har försökt få fram personernas röst 

såsom jag har uppfattat dem. I enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet är dessa 

livsberättelser inte helt de intervjuade personernas egna berättelser utan snarare min konstruktion 

eller återkonstruktion av den berättelse som personerna förmedlat (se Lieblich, Tuval-Mashiach & 

Zilber 1998, 8). För att få fram de intervjuade personernas autentiska röst har jag placerat en del 

citat i livsberättelsen som understryker berättelsens gång.  I det följande presenteras först 

ungdomens berättelse varefter förälderns berättelse följer. För att garantera intervjupersonernas 

anonymitet har jag ändrat på namn och andra väsentliga och/eller känsliga detaljer som i andra fall 

kunde leda till att personens identitet blir känd. Det här är speciellt viktigt i min avhandling då 

forskningen är utfört i en liten stad där principen om ”alla känner alla” är mycket stark. Jag 

presenterar till först ungdomens hela livsberättelse, sedan förälderns berättelse varefter jag gör en 

gemensam reflektion över berättelsernas innehåll angående följande temaområden (som till viss del 

ändrat form efter det första analysskedet); barndom och utbildningstiden, arbetsliv (främst för 

föräldrarnas del)/ att vara arbetslös samt framtiden. 

 

Till slut reflekterar jag över alla nio berättelser i syfte att se om man kan se tendenser av det 

negativa och/eller av det positiva sociala arvet. Jag har tolkat livsberättelserna också i förhållande 

till teorin om den psykobiografiska domänen vilket innebär att jag sett den här domänen vara den 

primära nivån, eller i enlighet med Layders begrepp ”lager” av en social verklighet inom vilken en 

individs livsberättelse utformas med tanke på de mera omedelbara och personliga aspekter som 

tillhör en individs unika livsbana. Livsberättelserna kan i enlighet med detta ses som 

representationer av en persons individuella och unika livsbana som Layder talar om angående sin 

teori.  Att jag i det följande enbart använder mig av den psykobiografiska domänen innebär inte att 

jag frånser de andra domänernas betydelse och inverkan på den sociala verklighetens uppbyggnad 

men inom den här avhandlingen har jag gjort denna begränsning både med tanke på mina 

forskningsfrågor och även med hänsyn till avhandlingens längd.   
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6.1.   ”Genom motgångar framåt ” 

 
 
Kalles berättelse  

 

Kalle föddes till ett hem med mamma, pappa och fyra syskon och han är det nästäldsta barnet i 

familjen. Som barn var Kalle tystlåten och han var speciellt förtjust i att se på tv och på olika 

barnfilmer. I de yngre tonåren var han en hjälpsam person och överlag ett lugnt barn; ” Jag har 

varit ett ganska lugnt barn, lite hjälpsam och tystlåten”. Viktiga människor för Kalle under hans 

barndom var förutom mamma och pappa även morföräldrarna som bor en lång väg från staden där 

Kalle bor. Även två gudmödrar som bor nära Kalle har varit viktiga stödpersoner för honom under 

barndomen och är det också ännu idag. Kalles pappa och mamma jobbade ”normalt” då Kalle var 

liten och han minns inte att den ekonomiska situationen i familjen skulle ha varit avvikande på 

något sätt. Vissa gånger kunde det dock vara lite mera ekonomiskt kärvt om det kom några större 

räkningar som t.ex. stora elräkningar. Enligt Kalle var den allmänna atmosfären i familjen både bra 

och mindre bra; ” Nå, det har nog funnits både bra och dåliga stunder också”. Orsaken till den 

dåligare atmosfären var att Kalles mamma började använda alkohol i större mängder då han var i 

tonåren. Mamman kunde börja drickandet på morgonen och fortsätta till kvällen och detta kunde 

pågå i många dagar i sträck. Denna period med mammans drickande period pågick under några år 

och under den här tiden fick Kalle vara mottagare av mammans våldsamma beteende.  Mamman 

gav hårluggar och även slag med knytnäven till Kalle och beskyllde honom för många olika saker 

som inte var sanna utan var påhittade av syskonen; ” Jaa, jag vet inte hur mycket hon drack men… 

hon behandlade mej som ett lätt byte (suckar). Min storebror tyckte om att skylla allt på mej och 

hon (mamman) attackerade mej”.  Pappan ville inte tro på vad Kalle berättade om mammans 

beteende och på grund av det här mådde Kalle väldigt dåligt under en viss period i tonåren. Kalles 

mamma dog som en följd av en svår sjukdom då han var ca 12 år och efter det här blev pappan en 

allt viktigare person i Kalles liv. 

Kalle genomförde sin skoltid i en annan stad än där han bodde och det här berodde på det faktum att 

han har en inlärningsbegränsning och att det inte fanns tillräckligt med personal i hemstadens skola 

som skulle ha fungerat som Kalles assistent; ” Nå, då de här i X skolan int orkade med mej 

nämligen… då jag har dehe felet…”.  Kalle fick hjälp i läxläsningen av sin mamma; ” Nå, jag lärde 

mej nog själv att gör läxor lite grann, men som tur va mamma så godhjärtad att hon också hjälpte 

till”.  Kalle mobbades under hela sin skoltid med början från lågstadiet och det här fortsatte ända till 

yrkesskoltiden. Han ville inte till en början berätta om mobbningen till läraren då han ansåg att han 
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själv skulle få lida för detta; ”Ja våga int säga nå… jag sku bara själv ha fått lida av de”. Senare 

berättade han om mobbningen till en släkting som bodde i staden där Kalle gick i skola och denne 

hjälpte honom att få slut på mobbningen. Kalle berättade även till sin assistent om vad som pågick 

och pappan fick veta om det här via ett sms av släktingen. Den här mobbningen var både verbal och 

fysisk och Kalle fick vara med om en del våldsamma incidenter; ” Nå nog förekom he lite 

strypningar där, och så hotade de också att slå mig”.  Trots att mobbningen störde hans skolgång 

en hel del avlade Kalle yrkesexamen inom träbranschen och direkt efter det här anmälde han sig 

som arbetslös arbetssökande till Sydösterbottens arbets- och näringsbyrå. Kalle blev placerad i olika 

arbetskraftspolitiska åtgärder som arbetspraktik, rehabiliterande arbetsverksamhet och 

arbetsprövning och han trivdes bra på de arbetsplatser som han blev placerad i. Till en början var 

han på en arbetsplats där han fick göra arbetsuppgifter som var i enlighet med hans yrkesutbildning 

inom träbranschen. Kalle var dock inte riktigt nöjd över de arbetsredskap som fanns tillgängliga där 

och även intresset för arbetsplatsen började avta så han ville byta arbetsplats, ” … ja gjorde lite 

träjobb och sen så… ööhh… sen så var jag int nå intresserad av det nå mer så jag flytta till dendär 

andra sidan… Där fanns det bara dåliga arbetsmaskiner, man kunde int göra nånting med dem… 

de var helt gammaldags”. Den andra arbetsplatsen som Kalle blev placerad i var ett bageri och där 

stortrivdes han. Han hade trevliga arbetsuppgifter och arbetsgemenskapen var god och Kalle önskar 

att han skulle få fortsätta jobba där en lång tid. Han var glad över att han hade blivit lovad ”riktigt” 

jobb, dvs. lönearbete för en månad under den värsta julrusningen. Enligt Kalle är det bra att få jobba 

på bageriet då det inte finns några andra jobb i staden som skulle passa honom. Han vill egentligen 

inte heller jobba på något annat ställe än i det specifika bageriet där han nu jobbar. Samtidigt med 

denna arbetslöshetsperiod flyttade Kalle till egen bostad där han trivs bra och har goda grannar men 

ibland känns det lite ensamt. Kalles fritid går till att hålla ordning i bostaden, att städa och diska och 

ibland ringer han till några kompisar som bor i en annan stad; ” Nå på fritiden har ja int nå annat 

att göra än att… att håll i ordning i lägenheten och diska och annat sånt här”.   Kalle är ensam för 

det mesta men han håller relativ regelbunden kontakt med pappan men med sina syskon kommer 

han inte överens med. Angående framtiden har Kalle inga klara planer; ” Jaa, nu va det svårt, jag 

vet int alls (skrattar)”. Han skulle ändå vilja delta i en lokal teaterförenings verksamhet som 

skådespelare och att få jobba i bageriet där han varit placerad i arbetsprövning.    

 

 

 

 

 

68 
 



Kalles pappa Teppos berättelse 

 

Teppo tillbringade sin barndom på landet och hade en stor familj som bestod av föräldrarna och fem 

syskon. De bodde på ”syytinki” vilket betyder att de fick bo gratis i ett hus som tillhörde en 

släkting. Han belyser orsaken till denna boendeform genom att säga; ”… ska vi säg som så att papp 

min som har dött, han levde loppan han och gjorde av me allt och så fick vi bo i X:s hus gratis, vi 

behövd int betal nå hyror eller så”.  Han betonar att hans familj inte var någon rik familj och att det 

förekom en del ekonomiska svårigheter under hans barndom och tonår men att de ändå klarade sig 

någorlunda; ”Int var det nå bekymmer eller traumatiska minnen… nå ibland va de brist på bröd och 

mat, men vi hölls nu i liv ändå”. Pappan berättar vidare om den ekonomiska situationen i hemmet 

och om att han brukade jobba i grannhuset under sommrarna och fick då mat som lön; ” Nå det var 

nog knapert, jag minns som själv att det va så att elen klipptes av många gånger då räkningan va 

obetalda och sånt annat… vi levd nog från hand till mun”. Teppos föräldrar jobbade under hela den 

tid som han bodde i sitt barndomshem; mamman var till största delen hemmafru och tog hand om 

barnen medan pappan jobbade som lastbilschaufför; ” Nå då he fanns förutom mej fem syskon så 

nog var det ett eget jobb att se efter oss och annat… och pappa va lastbilschaufför och mamma va 

under sommaren i höjobb och hjälpt till i grannen”. Pappans skoltid gick bra utan större motgångar 

eller problem; han var ingen primuselev men inte den dåligaste eleven heller och han fick nöjaktiga 

vitsord. Ett år försenades och stördes hans skolgång på grund av en olycka under höarbetet då han 

skadade foten; ” Int va det nå speciellt, lågstadiet gick helt bra, int va det nå med det. Men 75 va ett 

dåligt år, jag va i jobb hos grannen som dräng och så fanns där andra pojkar också… så min fot for 

under en slåtterimaskin så skolgången led lite av det men annars… jag har nu int lämnat på klassen 

utan nog sluppit framåt… och högstadiet också, int va det nå speciellt. Int va det nå mobbning eller 

nå annat sånt, jag har nog fått gå en normal skola”. Pappan fick hjälp främst av sina äldre syskon i 

läxläsningen och hans föräldrar deltog inte i hans skolarbete på något sätt; ” Jag va alltså den 

yngsta i vårat gäng, där fanns då storasyster som hjälpte mej men int tog mamma eller pappa nån 

andel i det int. Om man fråga nåt så int fick man nå svar så det lämna nog till syskonen hede 

inlärase”.  Han sökte till yrkesutbildning efter högstadiet men slapp inte in så han jobbade som 

dräng i ett hushåll ett tiotal kilometer från barndomshemmet. Här jobbade han under två år varefter 

han åkte iväg på en kurs inom metallbranschen till staden X. Under kurstiden jobbade han inom ett 

litet metallföretag och sedan var det tid att åka till armén. Efter armén utbildade han sig vidare inom 

metallbranschen genom att avlägga ett antal kurser under ca tre års tid och fick sedan jobb i ett 

metallföretag där han jobbade i ca fyra års tid. Firman gjorde konkurs och han blev arbetslös och 

under de följande åren var han tidvis placerad som långtidsarbetslös i olika stödjobb inom staden X. 
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Han fick slutligen anställning i en metallfirma där han jobbade många år ända tills han upplevde sig 

blivit fel behandlad av arbetsgivaren; ” Jag blev lite som en sticka i ögat vet du, man börja 

permittera mej fastän det int fanns nå behov för det”. Det här ledde till att han sade upp sig och fick 

anställning i ett annat företag. Den ekonomiska lågkonjunkturen slog dock till och han blev 

avskedad bland många andra personer efter sex års anställning. Pappan fortsatte att utbilda sig inom 

metallbranschen under sin arbetslöshetstid och fick sedan anställning i en firma där han jobbar ännu 

idag. Han är nöjd över att han har jobb och att även Kalle har jobb så han klagar inte på sin situation 

men är medveten om de negativa sidorna med arbetslöshet; ” Det e nog bra att det har lyckats, att 

int bara lämna hemma och han flytta till egen bostad också. Man blir nog snabbt såde slö och 

lämnar utanför om man int… jaa, allt sånt kan ju kom då”. Pappan är också glad över att Kalle har 

sysselsättning i bageriet då han annars är ganska ensam och pappan tycker att det är bra att Kalle 

har tillgång till den här sociala kontakten. Pappan har förståelse för Kalles situation i förhållande till 

arbetsmarknaden och anser att den lokala ungdomsverkstaden och dess personal varit till stor hjälp i 

att hitta sysselsättning till Kalle; ” Nå det är ju nog så att nog förstår man Kalles fall då det är 

fråga om en person som har en sådan där… som en störning ännu i att prata och att förstå, en 

specialsvårighet eller så. Nog förstår man det då, att det är svårare att få jobb fast det sku finnas 

dendär ungdomsgarantin eller va det nu var, nå månne var vilket som helst… att man sku få fram 

saker… dendär ungdomsverkstaden eller vilken det var… dom har nog hittat sånde arbetspraktik 

ställen tycker jag”.  

Pappan håller regelbunden kontakt med Kalle och de ringer och pratar med varandra och pappan 

ger honom råd i olika ärenden; ” Fast han nu bor för sig själv så måst man ju nog se efter han lite 

ändå”.  

 

Tematisk reflektion över Kalles och Teppos livsberättelser 

 

Barndom och utbildningstiden 

 

Kalles tidiga barndom karakteriseras av en lugn och harmonisk atmosfär som under tonåren ombyts 

till en mera ostabil och ångestfylld livsperiod. En största orsak till denna omvälvning kan ses vara 

mammans insjukning i en svår sjukdom och tiden då hon började använda alkohol i allt större grad. 

Den här incidenten kan ses vara en sådan ”utstickande” eller ”avvikande” händelse som Lieblich 

et.al talar om (Lieblich et. al 1998, 62-63) och som stör berättelsens harmoni men som har en stor 

inverkan på berättelsens innehåll. Kalle upplever också att han fick utgöra måltavla för mammans 

periodvisa våldsamma beteende och menar att det var syskonen som berättade att Kalle gjort saker 
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som han dock inte var skyldig till.  I enlighet med Layder spårar den psykobiografiska domänen 

inverkan av kritiska händelser i en persons liv genom att se på vilket sätt personen på ett 

psykologiskt plan klarar av sitt personliga och sociala liv. Man kunde nämna mammans sjukdom, 

våldsamma beteende och sedan död vara dylika kritiska händelser i Kalles liv som troligen haft en 

djup inverkan åtminstone i hans psykologiska liv. Med det här menar jag att man kunde under 

intervjun se att Kalle upplevt tiden med de nyss nämnda händelserna som en svår tid och som 

händelser som han inte ville tala om i större utsträckning. Det här intrycket förstärktes även av de 

röstlägen, suckar och kroppsspråk som Kalle använde sig av då han berättade om de här 

händelserna. Teorin om den psykobiografiska domänen säger även att fastän en person delar mycket 

med sina syskon (i Kalles fall delar han med sina syskon familjen i helhet med de där tillhörande 

sociala och psykologiska processer) kan de minsta olikheterna vara av stor betydelse för en individs 

psykologiska utveckling. Kalle ansåg sig blivit orättvist och felaktigt behandlad av mamman som 

mera trodde på syskonen än på Kalles ord och upplevelser av dylika negativa känslor kan enligt 

Layder och teorin om den psykobiografiska domänen störa den ”släta” banan av sociala relationer 

och situationer.  Jag tolkar det här att innebära för Kalles del att hans bana för sociala relationer till 

sina syskon blivit störd till den grad att Kalle ännu idag inte kan sägas ha en nära relation till sina 

syskon.  Jonsson använder sig av begreppet ”emotionellt hushåll ” i sin teori om det sociala arvet 

och menar att varje familj har ett emotionellt- eller känslohushåll där det väsentliga för denna teori 

är vilken andel ett barn (i Jonssons teori ”pojke”) har i detta hushåll. Med begreppet hänvisade 

Jonsson till bl.a. pojkens samspel med föräldrarna (se s. 12 ovan). Av Kalles berättelse kan man 

anta att hans andel i sin familjs emotionella hushåll inte var så stor speciellt under tonåren. Till 

denna slutledning kan man komma genom att se på Kalles periodvist svåra relation till mamman, 

hans dåliga relation till syskonen som även fortsatt till dags datum samt det faktum att pappan inte 

trodde på vad Kalle berättade om mammans beteende. 

 

Teppos barndom präglas till skillnad från Kalles barndom av relativt karga förhållanden då den 

stora familjens ekonomiska situation var kärv och Teppo började arbeta i tidig ålder. Redan som 

sjuåring körde han traktor och jobbade för granngårdens räkning och till lön fick han mat vilket han 

var speciellt glad över; ” Att på sommaren var det då bättre för en själv… då for jag redan som 7 

eller 8 åring som dräng till grannen och körde traktor och så fick man mat där också (skrattar), 

som dräng och hjälp pojke var jag”.  Den psykobiografiska domänen ger uttryck för på vilket sätt 

en persons interaktion med de huvudsakliga vårdarna, i det här fallet mamman och pappan, har 

inverkat på och färgat en persons idéer, attityder och värderingar. Om man ser till Teppos andel i 

familjens emotionella hushåll kan man av hans berättelse utläsa att han inte stod så nära sin mamma 
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eller pappa. Teppo berättade om en barndom fylld med hårt arbete och att deras svåra ekonomiska 

situation och boendesätt var ett resultat av pappans vilda leverne. Man kan tänka sig att händelserna 

som ledde fram till att Teppos pappa ”förstörde” deras egendom har upplevts både som 

skrämmande och oroande för Teppo som vid tiden varit ett litet barn. Atmosfären i hemmet har med 

största sannolikhet varit spänd och full med oro och negativa känslouttryck som Teppo hanterat 

enligt bästa förmåga. I enlighet med den psykobiografiska teorin kan man i det sociala livet uppleva 

både besvikelser och ångest men även trygghet och förtroende. Det beror på en individs personliga 

toleranskapacitet i vilken utsträckning han/hon klarar av att bemöta och leva med känslor av ångest 

och osäkerhet i situationer där dessa känslor utgör ett hot mot den inre säkerheten och självkänslan. 

Teppo har i enlighet med denna teori klarat bra av att hantera negativa händelser i barndomen om 

man ser till hans berättelse. Teppo har även positiva upplevelser av sin barndom och han berättar i 

positiva ordalag om sina sommarjobb och ger uttryck för en stark arbetsglädje. Det framkommer 

inte några uttryck över varma känslor eller nära relationer i Teppos berättelse i förhållande till sina 

föräldrar utan han berättar mera neutralt och med humoristiska inslag om barnsdomens karga 

levnadsförhållanden.  Teppos andel i familjens emotionella hushåll verkar därmed var liten i likhet 

med Kalles andel i sin familjs emotionella hushåll.   

 

Kalles hela utbildningstid präglas både av det faktum att han på grund av sin inlärningssvårighet 

hade en skolassistent till hjälp under lektionstid samt av en mobbning som var både verbalt men 

även fysiskt närvarande.  Enligt Kalles utsago var mobbningen en följd av hans situation i hemmet 

samt av att pappan inte trodde på hans berättelser om mammans beteende; ” Pappa tänkt int alls om 

det… han titta på mej som om… att jag också börja må dåligt av det… och därför blev jag 

mobbad”.  Kalle ansåg även att hans personlighet som tystlåten och tillbakadragen var orsaken till 

mobbningen; ” Nå, speciellt då jag e alltid en tyst pojke… och annars också… helt ensam, att det 

int fanns alls någon… int ens kompisarna brydde om det, fast några kom nog och prata med mej”.  

Kalle trivdes ändå delvis i skolan och tyckte att han blev vänligt bemött. Kalle har i detta fall två 

motstridiga sätt att tala om sin skoltid; å ena sidan var det bra och trevligt men å andra sidan gjorde 

ensamheten och mobbningen hans skoldagar mindre trevliga då han blev utsatt för fysiskt våld i 

form av stryptag och hot om stryk. Enligt den psykobiografiska teorin kan erfarenheterna av det 

sociala livet vara fyllda med besvikelser eller ångest men lika väl kan den också vara fylld med 

trygghet och förtroende. Kalles erfarenheter från sin utbildningstid kan enligt detta sägas vara fyllda 

av dylika upplevelser av både ångest men också av förtroende och trygghet och han verkar att i 

slutändan av allt detta ha hanterat sin situation bra genom att ha kunnat slutföra sin yrkesutbildning 

inom tre år vilket är den normala studietiden för en dylik yrkesexamen. Kalle verkar ha kunnat 
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hantera sin osäkerhet vilket Layder anser vara inneboende egenskaper i vardagslivet. Enligt teorin 

om den psykobiografiska domänen varierar en persons kapacitet för att känna säkerhet och 

förtroende i förhållande till olika kritiska händelser i livet och även dessa händelsers effekt på den 

psykologiska toleransen kan variera från en tid till annan. 

Teppo avklarade låg- och högstadieskolan utan större problem; ” Int var det nå speciellt, int nå 

mobbning eller sånt… en normal skola har jag fått gå ”. Intressant var att Teppo specifikt nämner 

att han inte upplevt mobbning utan fått ha en normal skoltid. Det var som om Teppo förväntade sig 

att jag speciellt ville höra om eventuella problem under skoltiden fastän jag allmänt bad honom 

berätta om sin skoltid. Han relaterade eventuellt sin skoltid till sin sons skoltid som präglades både 

av mobbning och av andra specialarrangemang. Teppo fick inte, till skillnad från Kalle, någon som 

helt läxhjälp av sina föräldrar utan han fick stöda sig på sina äldre syskon. Teppo berättar att 

föräldrarna inte gav något svar om han bad om läxhjälp vilket förstärker intrycket av att Teppos 

andel i familjens emotionella hushåll varit liten. Efter avklarad grundskola sökte Teppo till 

yrkesutbildning men han fick inte en studieplats. Han koncentrerade sig istället på att avklara olika 

kurser som siktade till att stärka hans yrkeskompetens inom metallbranschen. Teppo har i likhet 

med sin son skaffat sig en yrkesutbildning fastän vägen till examen sett mycket olika ut. Forskning 

har visat att föräldrarnas utbildningsnivå är av stor betydelse för barnets val av utbildningsväg (se 

kapitel 3.2 ) och man kunde säga att Kalles val av utbildningsväg följer till stor del pappans 

utbildningsväg. Det positiva sociala arvet framträder här strakt; Kalles pappa har en 

yrkesutbildning liksom han själv har och grunderna för den här studieviljan har byggts upp under 

barndomen och tonåren utifrån de preferenser som varit tillgängliga i familjen22.  

 

Arbetsliv/ att vara arbetslös 

 

Kalle har inte ännu haft ett arbete på den öppna arbetsmarknaden utan han har under sin tid som 

arbetslös arbetssökande varit placerad i arbetskraftspolitiska åtgärder som arbetsprövning och 

arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Han gjorde även under intervjun en klar uppdelning av vad 

han ansåg vara ett ”riktigt” arbete då han berättade om möjligheten att bli anställd med lön för en 

begränsad tid i det bageri där han varit placerad som ”gratis” arbetskraft i den meningen att 

arbetsgivaren inte betalade lön enligt befintliga arbetsavtal, ” … och sen ännu i december, då e det 

nämligen riktigt jobb”. Via det här uttalandet kan man tolka att Kalle varit väl medveten om att han 

under sin tid som placerad i arbetskraftspolitiska åtgärder inte haft ett ”riktigt” jobb och att han 

22 Kalles mamma hade också en yrkesutbildning vilket också stöder förekomsten av ett positivt socialt arv.  
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kände att detta kommande riktiga jobbet var mera värdefullt. Vid tiden för intervjun var Kalle alltså 

inte arbetslös i den meningen att han skulle sitta hemma och inte ha något att göra. Han nämnde inte 

några negativa aspekter av sin tid som arbetslös och verkade inte störas av denna ”status”. Orsaken 

till det här kan man söka i det faktum att han varit placerad i arbetskraftspolitiska åtgärder nästan 

under hela sin tid som arbetssökande. Han har varit helt arbetslös endast under korta perioder 

mellan de olika placeringarna trots att hans totala tid som arbetslös arbetssökande vid tiden för 

intervjun var 2 år och 4 månader. Man kunde i enlighet med teorin om den psykobiografiska 

domänen konstatera att Kalle i det här skedet var trygg och full av förtroende inför sin framtid och 

inför sitt kommande arbete. Enligt Layder är detta förtroende dock alltid ofullständigt och man kan 

som individ bäst uppfatta dessa känslor som tillfälliga händelser som man möter i vardagen. 

  

Kalles pappa har till skillnad från sin son en lång arbetshistoria som redan påbörjades vid unga år. I 

förhållande till arbete skiljer sig således Kalles och Teppos livsbanor stort från varandra. Till en del 

kan man förklara dessa olikheter utifrån ett allmän samhälleligt perspektiv; Teppo hade som barn ett 

helt annat utgångsläge än Kalle i förhållande till arbete då det var allmän praxis under Teppos 

barndom att man jobbade som dräng vid ett annat hushåll och deltog i större grad i utomhusarbeten 

på gården osv. Kalles familj hade inget eget jordbruk så det fanns inte behov för barnen i familjen 

att delta i gårdens jobb eller skaffa sig egen inkomst i form av matlön. Kalles familj hade det även 

bättre ekonomiskt ställt än Teppos familj vilket även kunde ses som ett tecken på en social mobilitet 

som förstärker det positiva sociala arvet. Den psykobiografiska domänen ger uttryck för på vilket 

sätt en persons interaktion med de huvudsakliga vårdarna, i det här fallet mamman och pappan, har 

inverkat på och färgat en persons idéer, attityder och värderingar. Teppos föräldrar var enligt hans 

berättelse hårt arbetande personer och även Teppo själv har börjat arbeta vid liten ålder. Teppo har 

på det här sättet ända sedan han var liten fått ta del av arbetspositiva värderingar och attityder som 

klart har speglats sig i hans liv som en positiv inställning till arbete. Det här kunde också ses som ett 

uttryck för ett positivt socialt arv i den meningen att enligt denna teori kan även goda egenskaper (i 

det här fallet en positiv inställning och uppmaning till arbete) överföras från en generation till 

annan. Teppo har även upplevt en del arbetslöshetsperioder och blivit klassificerad som 

långtidsarbetslös vilket ledde till en möjlighet att få bli placerad inom kommunens tekniska sektor. 

Angående arbetslöshetsperioderna säger pappan att han inte upplevt dem så besvärliga fastän han 

haft känslan av att vara värdelös; ” Jag vet int, int tyckt jag att de var så hemskt. Ska vi säg som så 

att liksom man själv va störd på det att då man märkte att man gjorde sitt jobb och annat sånt … 

men ändå så sku de spara, alltså dendär firman ville spara… att man var int så värdefull då ändå. 

På det sättet sved det lite men int har jag tyckt att de här arbetslöshetstiderna har vari nå dåliga 
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ändå…”. Teppo har i likhet med sin son inte upplevt sin arbetslöshet som direkt negativ utan för 

Teppo öppnade det här möjligheten att få stödarbete och en möjlighet till att vidareutbilda sig. Det 

är ett delvis förvånande resultat att se att arbetslösheten inte ses som något helt negativt eller uttryck 

för misstro mot framtiden utan snarare har både Teppo och Kalle bibehållit sin tro på en ljus 

framtid. Peter Altheit (1994) var överraskad av liknande resultat i sin forskning angående unga 

arbetslösa personer i Tyskland; dessa tyckte inte att arbetslösheten var det mest negativa eller den 

primära källan till oro utan de såg arbetslösheten som ett problem bland andra.  

 

Framtiden 

 

Kalle hade till en början svårt att komma på vilka framtidsplaner han hade tänkt sig; ” Jaa, nu va 

det svårt, jag vet int alls…(skrattar)” och verkade vara överraskad av frågan. Det var som om ingen 

hade frågat detta av honom under den senaste tiden och han hade svårt att plötsligt under en 

intervjusituation komma på vad han skulle vilja göra i framtiden. Efter att ha fått lite tid att fundera 

uttryckte Kalle ändå sina framtidsplaner på ett klart och bestämt sätt; ”Nå, egentligen jooo… ibland 

nog … så att jag sku få va där i teatergruppen… som skådespelare och… och att få ha ett 

heltidsarbete… där i bageriet” Att vara med i en lokal teaterförening verkade betyda mycket för 

Kalle och han berättade en lång stund om vad de brukade göra under sina sammankomster. Arbetet 

i bageriet där han varit placerad i arbetspraktik och arbetsprövning och även haft en kortare period 

av lönearbete var den enda arbetsplatsen som Kalle kunde tänka sig och han talade under intervjun 

mycket varmt om personalen och om arbetsuppgifterna där.  Överlag kan man konstatera att Kalle 

inom sin psykobiografiska domän gav uttryck för en del negativa händelser och minnen men 

slutligen och under intervjusituationen uttryckte han mera positiva aspekter av sin upplevda sociala 

verklighet. Om man ser till Kalles samhälleliga position i förhållande till arbetsmarknaden (och det 

sociala livet) och relaterar denna till den psykobiografiska domänteorin kan man säga att han passar 

svagt eller oprecist ihop med de samhälleliga krav som finns uppställda på arbetssökande i dagens 

läge.  Fastän Kalle har en yrkesexamen har detta inte varit till hjälp i att hitta en arbetsplats på den 

öppna marknaden. Kalle är en unik individ som har en unik livsbana som i det här skedet inte följt 

det förväntade karriärspåret utbildning-arbete.  

 

Teppo är i nuläget nöjd över sin egen situation då han har arbete och att också Kalle har 

sysselsättning fastän det inte är frågan om en längre anställning. Pappan säger sig förstå sin sons 

situation i förhållandet till arbetsmarknaden och nämner Kalles inlärningssvårighet som en stor 

begränsning till att få arbete på den öppna marknaden. Teppo är nöjd med ungdomsverkstadens 
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verksamhet och är glad att personalen där hittat sysselsättning till Kalle i form av arbetspraktik och 

arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Teppo ger uttryck för att vara positivt inställd till 

framtiden med hänsyn till sin egen situation och också angående sin sons situation i nuläget. 

Pappans livsbana är i enlighet med teorin om den psykobiografiska domänen fylld både med 

positiva inslag (en inre trygghet och självsäkerhet) som även av mera negativa inslag som tar 

formen av upplevda livskriser (bl.a. fruns avgång) och negativa händelser (bl.a. upplevelsen av 

arbetslöshet).  

 

 

6.2. ”Den släta vägen framåt, men akta för gropar” 

 
Lisas berättelse 

 

Lisa har tillbringat största delen av sin barndom på landsbygden där hon bott tillsammans med sin 

mamma och pappa. Barndomen var en lugn och bra tid och Lisa var en pratglad flicka som tyckte 

om att klättra överallt. Lisas mor – och farföräldrar har bott nära familjen under hela barndomen 

och Lisa har en nära kontakt till dem; ” Då ja var liten så var jag nästan nog där hela tidin”. 

Mamman och pappan har varit lika nära för Lisa sedan barndomen; ” Båda två typ, o nu e de nog 

…kanske , eller ja veit it, båda två e nog (nära) …” 

Då Lisa var ca 2 år flyttade familjen utomlands där de bodde tills Lisa var sju år och hon gick i 

skola utomlands under ett års tid. Lisa minns inte riktigt tiden i skolan utomlands; ”Int minns ja som 

såde na mycke extra av lektionen” . Lisas föräldrar har jobbat under hela hennes barndom och hon 

minns inte att familjen skulle ha haft några större ekonomiska problem. Familjen bosatte sig på 

landsbygden då de flyttade tillbaka till Finland och Lisa gick lågstadiet i en liten byskola med bra 

gemenskap och litet elevantal. Skoltiden gick bra; lågstadieskolan var en liten landsbygdsskola och 

högstadiet gick Lisa i en närabelägen stad. Lisa klarade skolan bra, hade många kompisar och har 

inga dåliga minnen från den tiden. Hon kunde ibland vara lite stökig på timmarna men kom överens 

med lärarna och fick bra vitsord; ”Nå ganska stökig på lektione tror ja nog, men ja klara nog i 

tomde ämnen o såle… ganska bra i proven”. Lisas föräldrar har hjälpt Lisa i läxläsning då det har 

behövts; ” Om he va matte o finsk så va e papp och om he va nå annat så va e mamm(som hjälpte 

till med läxor) och föräldrarna har deltagit i olika föräldramöten om de haft ledigt; ” Nå, 

föräldramöten va dom ju på då de hann, dom hadd ju såde ganska olika arbetstider heila tidin, 

speciellt som sjuksköterska”.  På somrarna jobbade Lisa med olika korta sommarjobb som hon var 

glad över. Efter högstadiet fortsatte hon sin utbildning genom att ansöka till yrkesutbildning. Hon 
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slapp in till en kombiutbildning bestående av datanomyrkesexamen och studentexamen och trivdes 

bra under utbildningstiden. Lisa delade studiebostad med en vän som studerade på samma skola 

som hon och hon tyckte om att bo självständigt och fick träffa mycket nya människor. Efter att hon 

klarat sin yrkes- och studentexamen anmälde Lisa sig som arbetslös arbetssökande och samtidigt 

flyttade hon ihop med sin pojkvän.  Lisa har deltagit i några arbetskraftspolitiska åtgärder; ” Alltså 

jag fick ju hede Santsi korte och så ska jag gör, skriv en presentation om me sjölv ti internet så 

allihop kan läs he, och …jaa, så va ja ju på naen todde arbetssökar kurs också”. Lisa har deltagit i 

en jobbsökarkurs men tycker inte att hon fick mycket hjälp av den då programmet till största delen 

bestod av sådant som hon redan visste om; ” Ungefär samma som jag hade gjort redan, man sku 

skriv ett CV, he hadd ja ju redan, o så sku man just skriv hande presentationen på internet o så sku 

man öva ti skriv tådde ansökningar…”. Lisa tycker det är bra att man som arbetslös arbetssökande 

kan göra mycket hemifrån via datorn, t.ex. att anmäla sig till kurser, söka jobb osv. Lisa anser att 

det största hindret för henne att få jobb är det faktum att hon bor i staden X där hon inte kan hitta 

arbetsplatser som skulle motsvara hennes utbildning. Hon har funderat på att flytta till en större stad 

där möjligheterna att hitta arbete är större. Lisa tycker att det ibland känns svårt att vara arbetslös; ” 

nå he ganska tungt att siti heim om dagan” men säger att hon inte diskuterar sin arbetslöshet med 

någon speciell person för hon tycker inte att det behövs. Lisa brukar ofta besöka sina föräldrar som 

bor ett tjugotal kilometer ifrån henne och tillbringar tid hos dem. Lisas ekonomiska situation är 

relativt bra och hon har arbetsmarknadsstöd som sin inkomst; ” He nu 500 euro så… hälften far nu 

ti hyron men, o resten far ti räkningar o så har ja ju förståss sparpengar från förr som jag 

använder också”. Lisas föräldrar hjälper till ekonomiskt genom att ibland betala stora räkningar 

som t.ex. bilförsäkringen. Samtidigt som Lisa söker jobb går hon på en vuxenutbildning en gång i 

veckan. Hon läser vuxenpedagogik och vill bli yrkeslärare. Lisa trivs bra med utbildningen men 

säger att de andra studerande är äldre än henne och att hon känner sig lite utanför i deras sällskap. 

Lisa tänker ändå slutföra utbildningen och vill i framtiden jobba som lärare och flytta till en större 

stad med bättre arbetsmöjligheter.    

 

 

Lisas mammas Annes berättelse 

 

Anne har vuxit upp på en landsbygd och familjen bestod av mamma, pappa och två syskon. 

Barndomen har enligt Anne varit bra och hon har hört att hon var ganska vild som barn. Annes 

mamma var hemmafru och pappan var elektriker så hon har haft en nära relation till sin mamma då 

denne var hemma under största delen av Annes barndom. Mamman jobbade dock ibland några 

77 
 



timmar i en affär och familjen hade också ett jordbruk vid sidan om . Annes farfar bodde i samma 

hus så till honom hade hon också en nära relation. Farmodern minns hon inte så bra då denne dog 

då Anne var liten. Familjens ekonomiska situation var enligt Anne helt bra och hon säger att hon 

inte saknade något; ” Int kan jag jämföra att jag sku haft e annorlunda än kamraterna, int märkt 

man aldrig som barn…”. Annes ungdom var enligt henne lugn och bra och skolan gick bra utan 

större bekymmer; ”I högstadie var man väl ganska slarvig elev o i lågstadie så, he kommer jag inte 

riktigt ihåg hur ja var …, sånde medelmåttig… elev”. Föräldrarna deltog i skolans föräldramöten 

och mamman hjälpte till med läxorna om det behövdes men under högstadietiden tyckte Anne att 

hon inte mera behövde läxhjälp utan hon skötte sig själv. Efter högstadiet inledde Anne sina studier 

inom vårdyrket och studerade slutligen till sjuksköterska. Studietiden var uppdelad i två perioder; 

under första perioden studerade Anne ca 1,5 år inom vårdbranschen men hon hoppade av studierna 

och jobbade i stället i andra branscher under en tid.   Anne påbörjade dock igen sjukskötarstudier 

och slutförde dessa varefter hon var arbetslös ungefär i ett halvår. Hon var mammaledig och hemma 

med Lisa under ett år och efter detta började hon jobba inom vårdbranschen. Familjen flyttade 

utomlands och bodde där i fem år och efter att ha flyttat tillbaka till Finland har Anne haft hela tiden 

jobb som sjuksköterska. Hon har varit arbetslös ca ett halvår men under den här tiden byggde de hus 

så arbetslöshetstiden har inte stört Annes liv i större utsträckning. Anne försöker stöda Lisa i hennes 

arbetssökning genom att uppmuntra henne att söka olika jobb och säger att Lisa är en bra 

arbetstagare. Anne är inte orolig för Lisas arbetslöshet; ” Men, hon har ju planer på att fortsätt o 

studera så, på he viset e de ju int nå panik, jag har int nån oro på he viset”. Anne menar att det är 

svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden unga och oerfarna och att samhället ställer 

stora krav på dem; ” Sen när samhälle e ju som många gånger ställer så höga krav att du ska ha 

många års erfarenhet o du ska ha ditt o datt men du ska ändå int va gammal, o dom har ju int direkt 

erfarenhet då de kommer direkt från skolan”.  Hon menar vidare att orsaken till varför så många 

ungdomar är arbetslösa är att systemet med arbetslöshetsersättning är fel uppbyggt; ” När du går o 

jobbar sånde små snuttar… du blir som straffad då du går o arbetar kanske en viko, att dom drar ju 

bort så pass mycke av det här arbetsmarknadsstöde … att om du går o arbetar sku du måst 

åtminstone ha ett två vikors, i ett sträck två veckor arbete, de flesta jobb kan ju va en dag här o en 

dag där, så de straffar en för att gå i arbete, så man förstår nog att man hellre då väljer att vara 

där hemma…”. Anne tycker att det största hindret för Lisa att få jobb är hennes unga ålder och brist 

på erfarenhet från datanombranschen men säger att Lisa är en flitig arbetstagare och att 

arbetsgivarna har tyckt om hennes arbetsinsats.  
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Tematisk reflektion över Lisas och Annes berättelser 

 

Barndom och utbildningstiden 

 

Lisa berättar inte detaljerat om sin barndom eller om minnen som hör till tiden som liten flicka. Hon 

är under hela intervjun relativt fåordig och säger sig inte minnas så mycket av barndomen. Överlag 

tycker hon ändå att barndomen varit lugn och bra och har endast positiva minnen. Mor- och 

farföräldrarna som bott nära Lisas familj under hela barndomen har för Lisa varit ställen dit hon gått 

ofta och där hon tillbringat mycket tid då föräldrarna jobbade. Överlag ger Lisa det intrycket att 

hennes andel i familjens emotionella hushåll enligt teorin om det sociala arvet varit stor och att 

hennes samspel med föräldrarna varit harmoniskt. Lisa berättar att hon har en fungerande relation 

både till sin mamma och till sin pappa.  Enligt Layder och teorin om den psykobiografiska domänen 

förekommer det både positiva och negativa händelser i det vardagliga livet genom att man upplever 

både ångest - och glädjeframkallande situationer som präglar en individs unika livsbana. Lisa har i 

enlighet det här upplevt dylika känslor under sin egna unika livsbana som den har utvecklat sig till 

den här dagen men hon väljer att inte lyfta fram eller belysa dessa händelser närmare. Åtminstone 

berättar Lisa inte om några negativa eller ångestfyllda situationer som hon skulle ha upplevt under 

barndomen eller under utbildningstiden. Däremot har Lisa gått målmedvetet framåt i fråga om sina 

studier och har hittills avklarat de studiemål som hon uppställt.  

 

I enlighet med Lisa är Anne också relativ fåordig över barndomstiden och sin utbildningstid 

överlag.  Denna period av Annes liv karakteriseras med orden ”bra” samt ”inget speciellt” vilket i 

sig inte behöver innebära att hennes liv skulle varit fritt från ångestskapande och/eller 

glädjebringande händelser i enlighet med Layders teori om den psykobiografiska domänen. Enligt 

den här teorin är individen unik och kan ta beslut gällande sina egna ställningstaganden och därmed 

kan även Anne välja i vilken grad hon vill ge mig som forskare inblick i hennes personliga 

psykobiografiska domän och de processer som pågår inom denna. Anne berättar t.ex. om att hon 

hoppade av sin första utbildning inom vården men belyser inte närmare vilka orsaker som låg 

bakom detta beslut. Både Lisa och Anne har haft en trygg och lugn barndom och de använder båda 

ordet ”bra” för att karakterisera barndomstiden överlag. Man kan anta att Anne också haft en stor 

andel i sin familjs emotionella hushåll utgående från hennes berättelse och hon har på detta sätt fått 

en god grund att själv bygga upp ett tryggt och stabilt familjeliv till Lisa via de attityder och 

värderingar som hennes föräldrar gett henne i enlighet med Layders teori och även i enlighet med 

teorin om det positiva sociala arvet.  
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Arbetsliv/att vara arbetslös 

 

Lisa har en del arbetserfarenhet från tillfälliga sommarjobb och hon har haft olika arbetsuppgifter 

som butiksbiträde, lekledare och kock. Lisa har dock inte lyckats hitta ett långvarigare arbete och 

hon uttrycker en viss frustation över de arbetskraftspolitiska kurserna som hon gått på. Enligt Lisa 

har dessa inte gett henne så mycket förutom att hon fick information om rättigheter som 

arbetstagare har vid uppsägning. Lisa har varit arbetslös i 6 månader och upplever situationen vara 

tung på en emotionell nivå; ” Nå he ganska tungt ti siti heim om dagan” och tycker att den 

ekonomiska situationen kunde vara bättre. Lisas mamma och pappa har tidvis hjälpt till att betala 

stora räkningar som t.ex. bilförsäkringen. Lisa har klara åsikter om vad hennes arbetslöshet beror på 

och menar att hennes hemstad inte kan erbjuda arbetstillfällen i enlighet med hennes utbildning. 

Lisa uttrycker inge direkt oro för sin situation som arbetslös utan är däremot inriktad på fortsatta 

studier och det verkar som om arbetslösheten för henne endast är ett tillfälligt skede i livet och inte 

något som kommer att fortsätta. Lisa har en liknande inställning till sin arbetslöshet som Kalle 

uppvisade ovan och som Altheit (1994) också fann i sina forskningsresultat; ungdomarna känner 

ingen direkt oro för den situation som de befinner sig i utan de ser det mera som en tillfällig 

händelse och som en del i en längre livshistoria. 

 

Lisas mamma Anne har efter avklarade yrkesstudier jobbat på heltid inom vårdbranschen och har 

inte upplevt längre arbetslöshetstider. Under en period strax efter studiernas slut var hon arbetslös 

under ca 6 månader men under den här tiden byggde de på sitt hus och all hennes tid gick till 

husbygget. Hon upplevde inte arbetslöshetsperioden som jobbig utan snarare var det positivt i den 

bemärkelsen att hon då fick hjälpa till vid husbyggandet.  Anne och Lisa uppvisar skillnader i hur 

de förhåller sig till sin arbetslöshet; Anne ansåg att hennes arbetslöshetsperiod kom i en lämplig tid 

då hon kunde göra annat och ansåg inte att ett halvår av arbetslöshet var något negativt. Lisa 

upplever däremot sin arbetslöshet som en jobbig period då hon inte har något vettigt att göra och att 

det känns tungt att sitta hemma ensam. Enligt den psykobiografiska teorin möter man både glädje 

och besvikelser i vardagen och ångest över hotfulla situationer mot den inre säkerheten (eller mot 

en inre trygghet) i förhållande till omvärlden som periodvis kan störa den jämna vägen av sociala 

situationer och relationer. Enligt Layder kan en individ existera både innanför och utanför samhället 

och Lisas upplevelse av sin arbetslöshet kunde man tolka att hon i den situationen befinner sig 

utanför samhället. Man kunde säga att enligt de samhälleliga värderingar och attityder som är 

rådande idag vore det önskvärt att en ungdom som Lisa hade en samhällsposition innefattande 

sysselsättning. Därmed är Lisas situation som arbetslös den motsatta till samhällets förväntningar 

80 
 



och värderingar och enligt Layder skulle då Lisa befinna sig utanför samhället i bemärkelsen att hon 

inte uppfyller de förväntningar som samhället uppställer. Lisa passar på det sättet tillfälligt oprecist 

in i samhället medan hennes mamma Anne som arbetande samhällsmedlen lämpligare platsar in i 

samhällsmaskineriet.  Olikheterna mellan en vuxen och en ungdoms upplevelser av arbetslöshet 

följer det allmänna mönstret som även framhållits i forskningen23 ; vuxna tenderar klara av sin 

arbetslöshet bättre än en ung person som inte har byggt upp ett skyddsnät av sociala relationer eller 

stödmekanismer som en vuxen kan ha gjort under en längre tid.   

 

Framtiden 

 

Lisa har klara framtidsplaner och vill studera till yrkeslärare inom databranschen. För att öka 

möjligheter till arbete vill Lisa också flytta till en större stad där det finns mera arbetstillfällen. Lisa 

har i enlighet med sin mamma haft det klart för sig vad hon vill bli ”då hon blir stor” och man kan 

se att Lisa fått ta del av positiva värderingar och åsikter om utbildning och även om värdet i att 

arbeta så man kan se spår av ett positivt socialt arv för Lisas del. I enlighet med teorin om det 

sociala arvet kan även positiva värderingar och attityder gå i arv från en generation till en annan och 

via det här får teorin även en mera positiv klang då de negativa aspekterna av teorin brukar vara 

förhärskande inom forskningen på området. Anne ser också positivt på framtiden, både för sin egen 

del men också för Lisas del. Mamman uttrycker ingen oro för Lisas situation som arbetslös utan tror 

på att Lisas studier är rätt metod för att komma ut på arbetsmarknaden. Anne har också stadigt 

arbete och ger intryck av en inre rofylldhet inför framtidens utmaningar både för egen del och för 

sin dotters del. På det här sättet sammanfaller Lisas och Annes psykobiografiska domäner i 

förhållande till framtidstron och även i sättet att lugnt se på hur deras liv kommer att gå framåt 

enligt planerade stigar. Angående orsaker till sin dotters arbetslöshet anser Anne att samhället 

motarbetar ungdomarnas försök att hitta arbete bl.a. via olika ekonomiska restriktioner i förhållande 

till att motta arbete under en kortare tid.  

 

   

 

 

 

 

23 bl.a. Hörte (1979), Rantakeisu, Starrin & Hagquist (1996), Scarpetta, Sonnet, Manfredi (2010). 
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6.3.  ”Ingen panik, jag, eller rättare sagt de försöker nog” 

 
 Lasses berättelse 

 

Lasse växte upp i en familj bestående av sin mamma, pappa samt en lillasyster. Lasse var som liten 

pojke livlig och överaktiv vilket visade sig i svårigheter att sitta stilla länge stunder . Lasses 

föräldrar separerade då han var ca 3 år och en styvpappa har hört till familjen sedan de tidiga 

tonåren.  Lasse har hållit nära kontakt till den biologiska pappan som bor i närheten och bodde med 

honom under vartannat veckoslut då han var mindre. Lasses mor- och farföräldrar har också varit 

nära under hela hans barndom och är det fortfarande förutom farfadern som dog för några år sedan. 

Lasse har haft en närmare kontakt till sina morföräldrar än till sina farföräldrar då han besökte dessa 

endast med sin pappa efter föräldrarnas separation; ” Tå int far ju mamm ti farmor it så… man for ju 

ti farmor me papp”. Till styvpappan har Lasse en bra relation och han brukar också hjälpa till denne 

i olika sysslor i anslutning till familjens jordbruk. Lasse har inga dåliga minnen över föräldrarnas 

separation och enligt vad hans mamma berättat till honom skiljdes de åt som vänner efter ett 

gemensamt beslut. Han har en starkare relation till sin mamma än till sin biologiska pappa och han 

tycker det blev naturligt så då han bodde mera tid med mamman efter föräldrarnas separation. 

Lasses föräldrar jobbade båda två under hans barndom, pappan flyttade omkring efter jobb medan 

mamman hade fast anställning i ett lokalt företag. Lasses styvfar har också varit i arbetslivet så 

länge Lasse kan minnas; denne tog över sin familjs jordbruk och hade även andra jobb vid sidan 

om. Lasse har inga minnen om familjens ekonomiska situation under sin barndom och atmosfären i 

familjen har enligt Lasse varit bra och föräldrarnas separation har inte lämnat några tråkiga minnen. 

Lasse hade en del problem under skoltiden med att sitta stilla och kunde inte koncentrera sig på 

undervisningen. Han hade en assistent till sin hjälp under låg- och högstadietiden och han var glad 

att han överhuvudtaget klarade av skolan; ” Ja va nöjd bare jag blev godkänd”. Lasse trivdes inte 

alls i skolan och menar att han skulle haft bättre saker att göra; ” … sku nog kunna hoppa av… 

egentligen”. Lasse hade en del kompisar i skolan men han kom inte så bra överens med lärarna och 

han vill egentligen inte alls minnas skoltiden; ” Jag har som hande tidin förträngd… öh… jag tror 

jag har haft meir eller minder problem me läraren… jaa, he beror ju på hur man sir e, he vel de 

som har haft problem med mig”. Mamman var den som hjälpte Lasse med läxorna och hon var 

också med på föräldramöten tillsammans med pappan. Lasse är tacksam för föräldrarnas hjälp i 

läxläsningen och menar att han inte skulle ha klarat av skolan utan deras hjälp; ” Hmm, he je nog 

tack var he jag vor godkänd…”. Efter högstadiet fortsatte Lasse i en yrkesskola och där trivdes han 
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bättre. Han kom bättre överens med lärarna och själva studerandet var annorlunda; ” Så va e ju 

mycke friare också, på nå vis, och läraren, en stor fördel ”.  

Lasse hade ingen assistent under sin tid på yrkesskolan men han genomförde utbildningen trots 

detta och menar att han hade tur också. Efter yrkesskolan anmälde Lasse sig som arbetslös och var 

utan arbete i ca ett år förrän han fick jobb på en fiskerifirma. Jobbet räckte i fem månader och efter 

det här blev Lasse först permitterad och sedan avskedad på grund av ekonomiska orsaker. Sedan 

fiskerijobbet slutade har Lasse varit arbetslös och han är inte nöjd med arbets-och näringbyråns 

tjänster; ” Arbetskraftsbyrån ha int gjort ett piss, men he gör di aldri…”. Lasse har däremot varit i 

kontakt med personal på en ungdomsverkstad och tycker att de hjälper honom bra med att försöka 

hitta arbetspraktikplatser och arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden; ” Joo jestas he bra att he 

finns ett sånt ställe.  De försöker… hmm. ... de försökar hitt nå arbet... nånstans att vara o hittar de 

int na arbete så försöker de hitta arbetspraktik… så man ska ha na ti gör om dagan …”. Trots 

många försök har Lasse inte lyckats med att hitta lönearbete eller arbetspraktikplatser och det 

största hindret till detta tycker Lasse är det faktum att det inte finns några arbetsplatser 

överhuvudtaget. Lasse kunde möjligen tänka sig att utbilda sig vidare om det skulle handla om en 

läroavtalsutbildning men helst skulle han inte vilja sätta sig på skolbänken mera; ” Helst så ork ja ju 

int alls försök utbild me nå meir”. Som arbetslös brukar Lasse vaka till sent på natten och sova till 

sent på förmiddagen . Enligt Lasse har även andra i hans släkt varit s.k. nattmänniskor som tycker 

om att vara vaken till sent in på nätterna. Lasse bor i egen lägenhet med sin flickvän och de har 

också en liten hund. Flickvännen studerar för tillfället och Lasse brukar hjälpa sin styvfar eller sin 

biologiska pappa på dagarna med olika uppgifter. Lasse har några kompisar som också är arbetslösa 

men de flesta av dem jobbar. Lasse upplever sin arbetslöshet både positivt och negativt. Han tycker 

det är bra att man som arbetslös har möjlighet att få bestämma över sin tid men å andra sidan har 

arbetslösheten förvärrat den ekonomiska situationen; ” Man får faktiskt som vara, just som... elå, 

kroppen får vila ut … men nog sku man behöv hitt ett arbet nog, he sku man nog behöv … för att få 

in na meir pengar…”. Lasse har några gånger sökt om utkomststöd hos socialbyrån men han säger 

sig inte ha fått någon hjälp därifrån och anser sig blivit behandlad orättvist, ” ... ja seir som 

styvpapp…, varit he na bättre så ska man behöv ga till Alko o hämt en flasko om dagin, de får nog 

åtminstone pengar de, ... minns, he finns två grupper som får pengar från soss(socialbyrån); 

utlänningar och missbrukare…”. Lasse tycker att det viktigaste för honom vore nu att hitta ett 

arbete för att han skulle kunna förbättra sin ekonomi.   
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Lasses mammas Ullas berättelse 

 

Ulla berättar att hon haft en bra barndom och att hon som liten flicka var ganska lugn och försiktig. 

Till hennes familj hörde mamma och pappa och ett yngre syskon. Föräldrarna jobbade med många 

olika arbetsuppgifter då Ulla var liten. Mamman var under den största tiden hemmafru och skötte 

samtidigt om familjens jordbruk och djur och pappan var förutom jordbrukare även busschaufför. 

Ulla hade en trygg barndom då det alltid fanns någon hemma då hon kom från skolan; förutom att 

mamman var hemma fanns även farmodern nära till då denne bodde i samma hus som den övriga 

familjen.  Även morföräldrarna fanns i familjens närhet under hennes barndom. Den ekonomiska 

situationen i familjen var relativt bra; Ulla säger att de inte hade direkt brist på något och att hennes 

föräldrar påminde om värdet av pengar; ” Vi har aldrig levt i överflöd, men vi ha alltid få veit va 

pengarna e värd… så att mina föräldrar ha aldrig varit nå för att reis men ... de ha skött hönsen o 

jordbruket så att… Ok, så att vi ha int spendera nå mycke pengar men vi ha int helder vuri utan, int 

vari brist på nåt ”. Ulla minns sin skoltid som positiv och hon säger att hon inte var den allra 

tystaste eleven och absolut inte blyg. Hon hade många kompisar och hade också lätt för att få nya 

kompisar. Pappan var den person som hjälpte till med läxorna och speciellt med finskan som hon 

hade problem med. Efter högstadiet fortsatte Ulla sina studier på en folkhögskola och gick till både 

skolgångsbiträde och hemvårdare. Hon skulle ha velat fortsätta studera inom hälsovårdsbranschen 

men slapp inte in på utbildningen på grund av för ung ålder. I stället prövade Ulla på arbetspraktik 

ordnad av arbets- och näringsbyrån under ca ett år. Efter detta tänkte hon pröva att söka in på 

utbildning inom hälsovårdsbranschen igen men då fick hon fast anställning på ett företag där hon 

sedan jobbade i 22 år. Under den här tiden fick hon sitt andra barn och då hon skulle återvända till 

sitt jobb blev hon permitterad och sedan avskedad då företaget upphörde med sin verksamhet. Ulla 

började göra oregelbundna arbetspass inom vårdbranschen som hon alltid varit intresserad av. 

Arbetspassen inom vården avslutades då hon fick jobb i ett företag på nytt och på denna arbetsplats 

trivs hon tillsvidare. Ulla är mycket orolig för sin sons situation som arbetslös; ” He blir tunga dar 

för han, he blir he… långa dar…”. Ulla säger att Lasse sover på dagarna och vakar på nätterna och 

önskar att sonen skulle slippa på någon som helst arbetskraftspolitisk åtgärd bara för att aktivera 

Lasse; ” Nå att han sku få kom ut helt enkelt, fast he sku bara va 4 timmar om dagin, o hede att han 

sku känn att … att han också kan nånting … he blir ju hede att int nån vill ha me…”. Ulla förstår 

sin sons situation utgående från att det inte finns några arbetsplatser i hemtrakten som motsvarar 

hans utbildning. Hon brukar hjälpa Lasse ekonomiskt ibland och vet att sonen har det ekonomiskt 

kärvt. Ulla anser också att det främst är ekonomiska orsaker som ligger i vägen för att Lasse t.ex. 

skulle ha möjlighet att vidareutbilda sig.   
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Tematisk reflektion över Lasses och Ullas berättelser 

 

Barndom och utbildningstiden 

 

Lasses barndom färgas av det faktum att hans föräldrar separerade då han var ca tre år. Lasse hade 

en nära relation till sin mamma som han huvudsakligen bodde med men han vistades regelbundet 

hos sin pappa på veckosluten. Lasses mor- och farföräldrar har också varit nära personer som 

säkerligen varit ett stort stöd för Lasse och hans mamma. Lasse har inga minnen över 

separationsprocessen utan minns sin barndom som bra och trygg. Styvpappan kom in i Lasses liv då 

han var i tonåren och Lasse talar om denne i positiva ordalag. Lasse har under sin uppväxttid haft 

många vuxna personer runt sig som alla har gett Lasse närhet och stöd och han har också fått delta i 

olika arbetsuppgifter med sin styvpappa i anslutning till dennes jordbruk. Lasses andel i hemmets 

andliga hushåll i enlighet med teorin om det sociala arvet verkar ha varit stort och hans samspel 

med föräldrarna ter sig som aktivt och varmt. I enlighet med teorin om den psykobiografiska 

domänen har Lasses livsbana under barndomen formats i samspel med de närmaste vårdarna och 

tillfört Lasse de värderingar och attityder som dessa nära människor gett uttryck för.  

Ullas barndom har varit trygg och lugn och hon berättar att det alltid fanns någon hemma då hon 

kom från skolan som liten flicka. Lasses berättelse om sin barndom vittnar även om en trygg 

uppväxt trots föräldrarnas skilsmässa vilket kan tolkas så att hans mamma kunnat överföra sina 

trygga erfarenheter från sin barndom över till den nästa generationen till sitt eget barn. Här kan man 

se spår av det positiva sociala arvet och man kan även av Ullas berättelse läsa att hennes andel i 

familjens emotionella hushåll varit stor.  

Utbildningstiden har sett olika ut för Lasse och hans mamma. Medan Ullas skoltid präglades av en 

lätthet och som en oproblematisk tid har Lasses skolväg varit relativt jobbig. Lasse hade svårigheter 

att koncentrera sig på undervisningen till den grad att han haft en assistent till hjälp under låg- och 

högstadietiden.  Lasse är tydligt medveten om att han varit en s.k. besvärlig elev och att hans 

uppförande vållat lärarna problem och han skulle helst inte vilja tala om denna tid; ” Jag har som 

hande tidin förträngd… öh… jag tror jag har haft meir eller minder problem me läraren. Ja he 

beror ju på hur man sir e, he vel de som har haft problem med mig…”. Lasse höll långa pauser i sin 

berättelse om skoltiden och han uttryckte också via sitt kroppsspråk att detta inte var den livsperiod 

som var den allra bästa; ” Jag ork it belast hjärnon me det… så he lik bra ti förträng allt… ”. 

Genom denna korta mening kan man förstå att Lasse i enlighet med Layders teori upplevt sin 

sociala verklighet i förhållande till skolvärlden som ångestfylld och besvärlig men att han har 

kunnat hantera dessa negativa känslor till den grad att han klarade av sin grundskola och även sin 
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yrkesutbildning. Lasses motsträviga förhållningssätt till utbildning överlag kan till en del förklaras 

av de upplevda koncentrationssvårigheterna och av att han inte valde sitt yrkesområde enligt 

intresse utan i linje med sina förutsättningar; ” Men he va nog meir hede som att ... huvudsaken att 

ja slipper in på na…”. Paldanius (2002) talar om ett ”ointressets rationalitet” i det att det är svårt att 

få arbetslösa att delta i vuxenutbildning. Forskaren uppmärksammade att personer som avvisar ett 

deltagande i vuxenutbildning bedömer det här utifrån en förnuftsbaserad syn sett ur den verklighet 

som de lever i. Det handlar enligt Paldanius om att en individ prioriterar vissa intressen framför 

andra och värdesätter i detta fall något annat vara viktigare än utbildning. Utbildning upplevdes inte 

av de personer som deltog i Paldanius forskning som en väg som motsvarade det som de ville ha av 

sitt liv och forskaren konstaterar att de arbetslösas största motiv för att delta i utbildning handlar om 

möjligheterna att få jobb. Om den arbetslöse personen inte anser att det finns möjligheter till arbete 

efter utbildningen avstår de flesta från att delta i denna. Paldanius menar att beslutet att utbilda sig 

inte bara beror på individen utan även på beslut som är sammankopplad till den sociala situation i 

vilken en person befinner sig i. I enlighet med det här upplever även Lasse att möjligheterna till 

arbete inte skulle öka nämnvärt genom att vidareutbilda sig och han prioriterar i detta fall lönearbete 

framför studier. Gemensamt för son och mamma är att de båda har skaffat sig en yrkeskompetens 

vilket kan utläsas som ett spår av ett positivt socialt arv. Speciellt mammans utbildningsnivå har 

inom forskningen konstaterats ha betydelse för barnens val av utbildningsväg (bl.a Kortteinen & 

Elovainio 2012).     

 

 

Arbetsliv/att vara arbetslös 

 

Lasse har en kort tids arbetserfarenhet från en fiskerifirma som slutligen upphörde med sin 

verksamhet och Lasse blev arbetslös. Den första arbetslöshetsperioden inföll strax efter att Lasse 

avslutade sin yrkesutbildning och han var utan arbete ca i ett år. Den andra arbetslöshetsperioden 

inföll då fiskerifirman gick omkull och efter detta har Lasse inte hittat varken arbetspraktikplats 

eller lönearbete. Lasse menar att det helt enkelt inte finns arbete som han skulle kunna söka efter 

och han uppvisar en liknande attityd till arbete som vissa av de verkstadsungdomar som 

Pohjantammi intervjuade och som ledarna i verkstäderna ansåg ge uttryck för ett socialt arv via 

dylika attityder (se ovan sidan 36). Lasse har enligt sin berättelse vuxit upp i en familj där både 

mamma, pappa och styvpappan har varit aktivt jobbande personer vilket innebär i linje med teorin 

om det sociala arvet att Lasse borde ha fått arbetspositiva värderingar och attityder till godo under 

sin barndomstid. Den psykobiografiska teorin framför att en individs önskningar och värderingar 
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kan stå i strid med samhällets värderingar och att den socialiseringsprocess som pågår från barn 

tillsammans med föräldrar och institutioner försöker inpränta oss olika attityder och sedvänjor som 

dock inte kan skapa individer som skulle följa dessa totalt. En individs livsbana är unik och det 

innebär också att vi som självreflekterande personer kan välja vilka värderingar eller förväntningar 

som vi vill förbinda oss till eller följa.  Lasse har i enlighet med detta inte helt anammat de 

arbetspositiva värderingarna som han vuxit upp bland utan han har valt att i stället lugnt följa med 

hur hans framtid ska se ut i samarbete med personalen på ungdomsverkstaden. Det framkommer i 

Lasses berättelse att han ger det största ansvaret för att leta efter arbete inte till sig själv utan till sin 

arbetshandledare på ungdomsverkstaden vilket framkommer i följande citat; ” De försöker… hmm. 

... de försökar hitt nå arbet..nånstans att vara o hittar de int na arbete så försöker de hitta 

arbetspraktik... så man ska ha na ti gör om dagan …”.  Lasse är glad över att personalen försöker 

hitta en arbetspraktik eller arbetsplats till honom men verkar inte själv aktivt medverka i den här 

processen. I Lasses fall framträder även sammankopplingen (som jag skisserat i bild 2., sidan 24 

ovan) mellan teorin om det sociala arvet och teorin om den psykobiografiska domänen och individ 

speciellt tydligt. De två teorierna fungerar här i en process av växelverkan där den psykobiografiska 

teorin ger en förklaring till varför det positiva sociala arvet inte i Lasses fall verkar ha fått det 

önskvärda resultatet.   

 

Ulla har i motsats till sin son haft arbete sedan tonåren och har inte upplevt längre 

arbetslöshetsperioder. Som ovan nämndes har även Ulla vuxit upp i en familj där båda föräldrar 

arbetade och där man lärde till barnen betydelsen av att vara sparsam och arbetsam. Det positiva 

sociala arvet har varit närvarande i Ullas familj och Ulla har både medvetet och omedvetet fört 

arbetspositiva värderingar vidare i sin egen familj inom sin unika psykobiografiska domän.     

Lasse uppskattar inte arbets-och näringbyråns insatser utan har kommit bättre överens med personal 

på ungdomsverkstaden. Lasse upplever inte sin arbetslöshet som direkt negativ utan menar istället 

att det medfört åtminstone en positiv aspekt i hans liv, nämligen att han kan få vila ut ordentligt. De 

negativa aspekterna av arbetslösheten handlar om ekonomin och Lasse säger att han har det ganska 

kärvt. Lasses inkomst utgörs av fackföreningens arbetslöshetsunderstöd som vissa månader med 

nöd och näppe täcker hyresutgifterna. Hans sambo som studerar har inte heller mycket pengar att 

röra sig med och Lasse har också prövat på att ansöka om utkomststöd från socialbyrån. Lasse har 

bestämda negativa åsikter om socialbyråns agerande och upplever att personalen där inte har tagit 

hans situation på allvar utan att de i stället ger ut pengar till en grupp människor som inte enligt 

honom borde få utkomststöd. Lasse upplever därmed sin arbetslöshet på ett tudelat sätt och i 

enlighet med Layders teori kan man se att Lasse å ena sidan upplever sig leva innanför samhället i 
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det att han enligt egen åsikt försöker hitta en arbetsplats och verkar känna sig delaktig i processen 

att hitta en arbetsplats. Å andra sidan kan man av Lasses berättelse utläsa en känsla av utanförskap 

och att vara utanför samhället i de kommentarer som han ger om sina försök att erhålla utkomststöd 

från socialbyrån. Han uttrycker negativa känslor mot byråns personal och jämför sig vara i en ännu 

sämre situation än ”missbrukare och utlänningar” som han verkar betrakta vara en ännu lägre klass 

av medborgare i den sociala rangordning som hans sociala verklighet består av. Lasse platsar 

utgående från det här i enlighet med Layder oprecist och svagt i samhället.   

 

Framtiden 

 

Lasse och Ulla förhåller sig till framtiden på olika sätt. Lasses framtidsplaner innehåller primärt 

sökandet efter arbete för att få mera pengar så att hans ekonomiska situation skulle förbättras. Han 

anser sig inte behöva vidareutbildning just nu och placerar utbildningsalternativet långt ner på 

agendan.  Lasse uttrycker ingen större oro för sin situation som arbetslös och verkar förhålla sig till 

framtiden på ett lugnt och avslappnat sätt. Ullas framtidssyn är mörkare än Lasses; Ulla är å ena 

sidan glad över sitt nuvarande jobb som hon fick så att säga i förbifarten och tycker att hon har det 

bra men å andra sidan hon är mycket orolig för Lasse och hans välmående. Ulla är orolig för sin son 

då denne har en oregelbunden dygnsrytm vilket innebär att han vakar på nätterna och sover på 

dagarna. Ulla är även orolig för hur arbetslösheten påverkar Lasse mentalt då det blir långa dagar 

för Lasse att sitta och fundera över sin situation. Ulla önskar att Lasse skulle slippa på någon form 

av arbetspolitisk åtgärd som skulle förbättra hans självförtroende; ” O hede att han sku känn att ... 

att han också kan nånting ... he blir ju hede att ingen vill ha mej...”. Ullas berättelse förstärker 

intrycket av att Lasse i sin arbetslöshet befinner sig utanför samhället och att han enligt Layder 

passar svagt in i den samhällsordning som är förhärskande. Ulla anser att Lasse arbetslöshet beror 

primärt på att han har ”fel” utbildning; det finns inga jobb i trakten som skulle motsvara Lasses 

utbildning. Ulla ser också samhälleliga och ekonomiska faktorer vara orsaken till sin sons 

arbetslöshet och menar att systemet med arbetslöshetskassans utbetalningssystem gör det svårt för 

unga att ta emot korta jobb eller att påbörja en utbildning . Ulla har i detta hänseende likadana 

åsikter om den ungas arbetslöshet som även Lisas mamma hade ovan. Båda anser att det ligger mer 

s.k. strukturella faktorer bakom deras barns arbetslöshet än att det skulle bero på individuella 

faktorer hos ungdomarna och Ulla anser att samhället helt enkelt motarbetar ungdomars försök att 

få arbete. 
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6.4. ”Bestämt framåt, jag är starkare nu och framtiden är min” 

 
Evas berättelse 
 
 
Eva har vuxit upp på en lugn landsbygdsort och till hennes familj hör förutom mamman och pappan 

även två yngre syskon. Som liten flicka var Eva temperamentsfull och livlig och hon minns sin 

barndom som normal; ” Int har jag nå dåliga minnen int, jag tycker att jag har haft en bra 

barndom. Jag var säkert ett sådär normalt barn och kanske lite irriterande (skratt). En sånde envis 

en och har haft ett ganska hurja temperament… men jag var nog sådär normal”.  Eva hade många 

trygga vuxna omkring sig under barndomen; förutom mamman och pappan fanns även Evas 

mormor nära då hon bodde i ett hus nära till och Evas farföräldrar fanns ca en halvtimmes körfärd 

ifrån dem. Eva har också fyra kusiner som hon lekte ofta med under barndomen och som ännu idag 

är viktiga personer för henne; ” Det är nästan som om de sku vara egna bröder och systrar, vi var 

med varandra så mycket då vi var små och är det ännu också”. Eva har en nära relation till sina 

båda föräldrar men kommer bättre överens med sin pappa; ” Kanske jag fortfarande kommer bättre 

överens med pappa, vi är kanske mera lika varann till våra åsikter och sätt att tänka. Att med 

mamma blir det lättare som… ska vi säg bråk och så ibland”.  Evas föräldrar har jordbruk och djur 

och de har jobbat på hemgården ända sen Eva kan minnas och hon brukar också tillsammans med 

syskonen hjälpa till med arbetsuppgifterna på gården ibland; ”Int har vi aldrig haft nå folk me lön 

int, ibland har vi också varit med och sådär… hjälpt till t.ex. då det kommer småkalvar, då har vi 

gett dem att dricka och så…”.  Den ekonomiska situationen i familjen har enligt Eva varit helt bra 

och hon kan inte minnas att hon skulle ha haft brist på någonting; ” Helt okej, det sku väl nog 

kunnat vara bättre också men… int lever man så bra med jordbruk, eller int är det nån guldgruva 

eller så men int har jag tyckt att vi varit fattiga eller så, Vi har nog haft det helt bra och int har jag 

aldrig kännt att jag sku haft brist på nåt int har man behövt lida nöd på nåt”.  Eva tycker att 

atmosfären i familjen varit bra och minns inga speciella negativa eller positiva händelser som skulle 

ha påverkat henne på något sätt.  Eva gick lågstadiet i en liten byskola som hade en varm och bra 

gemenskap och Eva trivdes mycket bra i skolan; ”Joo, den fanns nära, riktigt roligt. Den fanns där 

i mitten i skogen och vi hade alltid nå kojor och sånt på rasterna, Jag tyckte om det jätte mycket”.  

Föräldrarna hjälpte till med Evas läxor när det behövdes och deltog i föräldramöten men för det 

mesta har Eva klarat av att göra sina läxor själv.   Högstadietiden var inte lika trevlig som 

lågstadietiden och Eva mobbades under hela högstadietiden, ” … att det var kanske lite av en 

chock… men det var alltså en stor förändring att komma från dendär lilla gemenskapen… där från 

mitt i skogen plötsligt hit… jag tyckte inte alls om det men man lärde sig ju nog. Att det gick ju nog 
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men jag tyckte inte som sagt alls om det så mycket som jag gillade lågstadiet”. Eva tyckte att 

lärarna var bra på högstadiet men vissa elevers mobbande gjorde att hon inte trivdes i skolan; ” Int 

mobbades jag sådär direkt precis men man pratade bakom ryggen och sånt… att jag visste nog om 

det och så”. Mobbningen gjorde att Eva drog sig undan och försökte synas så lite som möjligt; 

”Man kände sig liksom sådär kanske utanför och så… och jag är int nån sådär hemskt social 

person… så jag drog mig undan lite och… var liksom int så… int så öppen som då man kanske var 

då man var mindre. Man kände liksom hela tiden att… att man ville vara tyst och gömma sig och 

liksom vara osynlig…”. Gymnasietiden gick bättre än högstadiet fastän mobbningen fortsatte då 

också en av de elever som mobbat Eva påbörjade gymnasiestudier; ” Men i gymnasiet, då var det 

trevligare… nå kanske folk hade mera vett i skallen då, att liksom… alltså åldern inverkade och en 

del av de inte så trevliga personerna kom inte till gymnasiet… men sen igen kom nog denhär ena 

speciella personen och hon var på min klass… så man fick fortfarande akta sig… men jag tyckte 

nog om gymnasiet och det var bättre stämmning där, mycket bättre”.  Eva berättade inte om 

mobbningen till någon och föräldrarna fick höra om detta först efter att hon gått ut gymnasiet i 

samband med diskussioner om Evas blyga sätt att vara; ” Nog har jag nångång sagt om det … att 

pappa och mamma har just funderat på det att… eller då det alltid har sprungit en massa folk hos 

oss… och då jag inte är, alltså nån sån hemskt social person så frågar de att varför jag e såhär? Så 

då e jag liksom att joo, då jag int har haft så hemskt bra upplevelser där i skolan och så… int har 

jag alltså… int pratat nå mycke om det”.  Efter gymnasiet påbörjade Eva studier till 

smådjursskötare på en ort långt från hemmet. Eva stortrivdes med utbildningen och 

studiekamraterna och fick erfara att skolan kan vara rolig också; ” Det var jätte roligt! Jag märkte 

där att… där mindes jag på riktigt att jaa, skolan kan på riktigt vara roligt också… liksom efter 

lågstadiet så har jag inte haft så roligt i skolan. Att där började jag kanske få tillbaka liksom att lita 

på nån… då jag hade en jätte bra klass där, alla var kompisar med alla… där fanns inget av det att, 

det blir många gånger så att vissa bildar grupper och så… och så lämnar alltid nån utanför men 

där fanns inget av det utan vi var alla kompisar och kom jätte bra överens. Och där märkte man att 

just så, att man faktiskt kan på riktigt lita på andra människor också och att man inte hela tiden 

behöver undra vad dendär nu tänker om en eller vad de pratar bakom ryggen på en. Jag kände inte 

alls sånt och jag vågade prata i klassen igen”.  Eva delade studiebostad med två andra kompisar 

och trivdes mycket bra med dem. Hon fick även ha med en av sina två hundar till bostaden och 

tycker att det var den bästa tiden som hon upplevt på länge. Efter att ha genomfört sin utbildning 

anmälde Eva sig som arbetslös arbetssökande och har varit placerad i bl.a. i arbetspraktik; ” Att från 

och med det har jag då varit liksom arbetslös… jag har ju nog varit i det där arbetsprövning och 

arbetsvägledning men det är ju int nå jobb det… jag har ju varit arbetslös under det också, int har 
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jag haft nån såndär ordentlig arbetsplats int”. Eva har haft samarbete med en ungdomsarbetare 

som hjälpt henne med att få arbetspraktikplats i en smådjurkennel där hon trivdes mycket bra. Som 

största hinder för att få jobb ser Eva det faktum att det inte finns arbetsplatser i hemtrakterna för 

henne som skulle motsvara utbildningen och hennes önskemål att få jobba med djur och speciellt 

med hundar. Eva kunde tänka sig att utbilda sig vidare men vet inte inom vilket område och kan 

egentligen inte tänka sig jobba med annat än med djur. Eva har lite talat om sin arbetslöshet med 

föräldrarna och speciellt med pappan men anser att han inte riktigt förstår hennes situation; " Han 

föreslår alltid att ring dit och dit, varför gör du inte det och det… allt är så lätt för honom. Det går 

ju int sådär bara nuförtiden som förr i världen… då var det kanske lättare att få arbete tror jag, nu 

är det dehär lama och man bara minskar på personal på alla ställen och int finns det arbetsplatser 

som förr int. Ibland blir jag lite irriterad då man pratar med honom om det här, men nog försöker 

han nog… int gör han det på flit int eller liksom… nå med honom pratar jag nog mest om det här, 

eller jag vet int”.   Eva funderar över sin situation dagligen och medger att det påverkar hennes 

vardag; ” Nå det är ju nog en såndär viss stress i bakhuvet… att man vet att man borde skaffa jobb 

och… int kan man ju bo hemma resten av livet heller int och int sku jag täcks göra det eller vill det 

heller. Jag sku vilja ha en egen bostad men då det inte riktigt går i denhär situationen… det är lite 

besvärligt och… det e nog en egen stress liksom”. De flesta av Evas kompisar studerar på annan ort 

och hon träffar dem mera sällan. Hon brukar ringa dem ofta och åker iväg och hälsar på dem ibland. 

Hennes kusiner har också flyttat till andra orter och med dem håller Eva också kontakt via telefon 

och sporadiska träffar. Evas ekonomiska situation är inte speciellt bra, hon får arbetsmarknadsstöd 

och föräldrarna stöder henne i fråga om större räkningar som kostnader för bil. Eva är en relativt 

sparsam person och tycker om att resa; ” Alltså annars är jag ganska sådär sparsam och int slösar 

så mycket vanligen men… nå ibland då… att resa är det som jag nog mest sätter pengar på”. Eva 

säger om sin nuvarande situation att hon gärna kunde jobba med något annat än med djur också om 

det bara skulle finnas några arbetsplatser och hon kunde också tänka sig att flytta till annan ort eller 

till och med utomlands efter jobb; ” Nog skulle jag kunna göra annat jobb också än det egna jobbet 

men då det inte finns nå jobb någonstans. Och jag skulle nog också kunna flytta nån annanstans i 

Finland också… det är inget problem och jag kunde åka utomlands också.  Jag skulle åka riktigt 

gärna, jag vill se världen… jag har ett riktigt sånt där behov av att slippa… att resa och sådär men 

nu har jag inte så mycket pengar att jag kunde åka”.  Eva har klara planer inför framtiden och vill 

gärna jobba med hundar om det bara vore möjligt; ” Nå om mitt liv skulle gå precis som jag sku 

vilja så skulle jag skaffa ett egnahems hus och ha en kennel och jag sku ha hundar och föda upp 

dem… och så skulle jag alltid ibland, fast under veckoslut resa nånstans till Europa… och liksom 
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vara där några dagar. Jag sku vilja se världen, jag sku vilja föda upp hundar… det är egentligen 

allt det som jag vill ha här i livet (skrattar)… åtminstone nu för tillfället”.   

 

Evas pappas Ollis berättelse 

 

Olli växte upp i en stor familj med fem syskon och han var som barn relativt lugn men var alltid i 

farten. Han började jobba i tidig ålder på familjens jordbruk; redan som 6-åring var han ute på 

åkrarna och försökte bl.a. köra traktor; ” Jobbat sen man var liten, jordbruksbarn… före skolåldern 

har man redan varit på väg till skogen med motorsågen i hand”.  Olli hade en bra relation till sin 

egen pappa och deras hem var alltid öppet till alla kompisar; ”Gubben var… vi hade ett sådant 

ställe hemma att nästan alla byns barn kom dit… och man fick hålla på då, man har alltid fått hålla 

på hemma hos oss. Och gubben hade folk att sporta, inget med det… och vi boxades och så, man 

lärde sig att hålla på sig”. Olli har positiva minnen från sin barndom och säger att han alltid fått 

jobba på. Han hade en närmare relation till sin pappa än de övriga syskonen och fick följa med 

denne på olika arbetsuppgifter och andra ärenden. Överlag fick Olli och hans syskon röra på sig fritt 

och fick lära sig ta hand om sig själva vid tidig ålder;” Mycket fritt har det varit, vi fick bara gå… 

med grannens minsting, vi var som fastlimmade… om int han var hos oss så var jag hos honom. Int 

förstod man det riktigt då, int blev man hämtad hem int… vi fick nog komma hem själv… mamma 

och pappa hade inte körkort bara traktorkort”. Den ekonomiska situationen i familjen var relativt 

karg och alla fick arbeta för att bidra till hemmets inkomster; ” Man kan säga som så att mat har det 

alltid funnits men man har fått jobba för det… int har det varit så bra situation int. Därför var vi 

och jobba för andra också, allt sedan man var liten har man fått vara i skogen. Det har nog varit 

ganska kärvt ska vi säga men kläder har man haft och mat har man haft… int varit nöd på något 

stort. Men int var våra kläder senaste modet inte… vi gjorde dem själva”.   Skoltiden gick bra och 

Olli hade inga större problem med läxorna. Han började skolan redan vid 6 års ålder och var 15 år 

då han gick ut grundskolan. Orsaken till att han började sin skolgång tidigare var att föräldrarna 

ville få honom snabbt ur skolan så att han skulle jobba vid hemmagården; ” Jag minns bara då det 

fanns dendär gamla hälsostationen här, vi sku dit för att se om jag sku börja skolan… gubben sa att 

ska pojken gå och jaga flickor eller ska han till skolan så sa läkaren att det är väl nog bäst att sätta 

pojken i skolan (skratt)”.  Om han behövde hjälp med läxorna var det storasyskonen som hjälpte till 

då föräldrarna inte engagerade sig närmare i skolarbetet. Olli har under hela sitt liv arbetat på sin 

hemgård och han har inte haft behov av eller möjlighet till att gå några utbildningar; ” Nu har man 

då gjort det i 33 års tid… och man sku måst ork 15 eller 20 år ännu, int nå med det. Fast man sku 

vinna på lotto så sku det vara onödigt att fundera på att byta ut något. Så är det då man blivit van 

92 
 



med något, man behöver inte spela med klocktider… man vet allt utifrån årstiderna och vädret, så 

är det nog rent utsagt”. Olli har inte upplevt arbetslöshetsperioder utan har jobbat inom familjens 

jordbruk ända sedan han var liten pojke och han har endast haft paus från arbetet under några korta 

sjukledigheter. Han anser att hans nuvarande situation är relativt lugn och balanserad fastän han 

gärna skulle pröva på nya saker om han fick möjlighet till det; ” Ganska lugnt är det om man säger. 

Nu skulle man behöva riva till det om man ska göra det överhuvudtaget (skratt)… det känns som om 

barnen bara blir äldre och att man själv borde göra något om man tänker ”. Olli är lite orolig över 

Evas arbetslöshet och menar att hon skulle ha möjlighet till vad som helst; ” Hon skulle ha 

begåvning att göra annat också men då det är dom där hundarna… hon har alltid varit en egen 

person, lite av en konstnär… hon är inte alls intresserad av att… begåvning skulle hon nog ha”.  

Olli anser att det största hindret för dottern att få arbete är att det finns dåligt med arbetsplatser som 

skulle motsvara hennes utbildning. Han försöker stöda dottern i sökandet efter arbete och kunde 

också tänka sig att hjälpa till konkret för att förverkliga Evas dröm om en hundkennel; ” Nå vi har 

ju detdär jordbruket, man skulle ju nog kunna… nån hund skulle ju nog rymmas dit och man kunde 

göra några kvadrat med rum… att nog ryms hon dit om hon vill, int är det frågan om det int . Men 

vi får se på det då, världen är så öppen för dem”. Olli tycker att dottern kunde ha större krav i 

arbetssökandet och tycker inte om att Eva varit på arbetspraktik utan att ens fråga om vad som 

betalas. Föräldrarna har hjälpt Eva ekonomiskt och anser att det hör till deras roll som föräldrar; ” 

Klart det sku va bra om hon sku få någonting där man sku få ordentligt med lön… hon har varit där 

på arbetspraktik… hon frågar int ens vad som betalas, hon vill bara få vara där… och det förståss 

då hon inte nu har några stora ekonomiska tillgångar precis… vi har nu betalat alla bilskolor och 

bilar och sånt… det hör på nåt sätt till våra traditioner i huset… att betala alla såna utgifter och så, 

att på det viset har hon lite sluppit på fötterna”. 

 

Evas mammas Marjos berättelse 

 

Marjo växte också upp på landsbygden och familjen hade eget lantbruk och djur. Till familjen hörde 

också två syskon och Marjo är det mittersta barnet. Marjo har goda minnen från barndomen och hon 

fick ofta agera domare mellan de två andra syskonens bråk; ”Kanske det att jag varit den lugnaste 

av våra barn och den mellersta också så jag har varit lite där emellan också… lite sådär medlande 

också, inte den allra lättaste platsen alltid”.  Marjo deltog ibland i gårdens arbeten och hjälpte till 

med olika arbeten hemma. Hon hade en bra relation till sina båda föräldrar men hon var ändå lite 

mer en pappas flicka. Andra vuxna som Marjo hade en nära relation till under barndomen var 

farmodern som bodde i samma hus ända tills hon dog, Marjo var då 15 år. Den ekonomiska 
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situationen i familjen var bra och Marjo minns inte att hon skulle haft brist på någonting; ” Nog 

hade vi det bra, att på den tiden så hade vi en ganska stor gård… inte kanske stor enligt mått idag 

men… ”. Hon har goda minnen från sin lågstadietid, hon gick i en liten byskola som var nära 

hemmet och fick hjälp med läxorna av sin storasyster då föräldrarna inte deltog aktivt i skolarbetet; 

” Faktiskt en liten byskola och int deltog föräldrarna i skoljobbet hos oss heller… jag minns då 

storasyster var ett år äldre än mig så kunde jag snabbt lära mig läsa då jag alltid stod bredvid 

henne och såg på då hon lärde sig… att på det sättet var det lättare. Och det kändes som om 

mamma och pappa hela tiden hade mycket av olika förtroendeuppdrag. De var nog ganska många 

kvällar i veckan… på såna uppdrag, men vi hade ju nog vår mummu hemma”. Marjo var en tyst 

och lugn elev som fick bra vitsord i betygen. Högstadietiden var inte någon bra upplevelse för 

Marjo då hon blev mobbad; ” Nå, av det har jag inte så bra minnen… jag blev lite mobbad… av det 

har det lämnat lite… men man har nog klarat det också ”. Mobbningen pågick under det första året 

i högstadiet varefter det avtog och Marjo kunde bättre koncentrera sig på studierna. Efter högstadiet 

fortsatte hon i gymnasiet och sedan på yrkesutbildning och avlade två yrkesexamina; en examen 

inom lantbruk och en annan examen som sekreterare. Marjo har jobbat en del utanför hemmet; 

direkt efter avslutade studier gifte hon sig med Olli och hade efter moderskapsledigheter några korta 

arbetsförhållanden inom posten och som städare. Marjo har ansett det onödigt att söka efter arbete 

utanför hemmet då det finns tillräckligt med arbetsuppgifter för henne inom familjens jordbruk och 

djurskötsel. Hon är också orolig över sin dotters arbetslöshet och anser att många av deras 

familjebekanta inte uppskattar Evas utbildning; ” Man fick lite en såndär känsla av att... folk fråga 

att till vilken skola ska du nu gå… det kändes som om de inte, att andra människor inte uppskattade 

Evas utbildning liksom… och som en sade (suckar)… en person kom då Eva hade blivit klar med 

sin utbildning och sade att… hur var det som han sade? Att liksom hon blir en som för ut hundar o 

pissa nu då!... sådär på ett nedsättande sätt ”. Marjo har funderat på vilka olika arbetsmöjligheter 

som kunde passa Eva men vet att dottern endast skulle vilja arbeta med hundar och grunda en 

kennel.   
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Tematisk reflektion över Evas, Ollis och Marjos berättelser 

 

Barndom och utbildningstid 

 

Evas barndom karakteriseras av en trygghet och av att hon haft många nära relationer med olika 

personer som är viktiga för henne ännu idag. Evas andel i familjens emotionella hushåll i enlighet 

med teorin om det sociala arvet verkar vara stort och hon har i enlighet med den psykobiografiska 

teorin haft många och nära relationer med trygga vuxna som har format hennes värderingar och 

attityder till den form de har i dag. Även Evas mamma och pappa berättar om en trygg barndom 

som dock speciellt i pappans fall varit fylld med hårt arbete. Olli har redan som litet barn fått röra 

sig omkring ensam och han har lärt sig ta hans om sig själv i tidig ålder. Ollis berättelse ger uttryck 

för att Olli haft en relativt stor andel i familjens hushåll då han berättar om sin nära relation till sin 

egen pappa. Ollis pappa var en social person och alla Ollis kompisar samt ”alla barn i byn” fick 

komma hem till dem. Ollis pappa verkar varit en person som gjorde att familjens emotionella 

hushåll sträckte sig långt över den egna familjen sfär. Den här sociala egenskapen verkar ha nått 

Olli också genom det positiva sociala arvets processer; även Olli är en mycket social person som 

kommer överens med alla och har lätt för att knyta nya sociala band. Marjo hade också i likhet med 

Olli många nära relationer till vuxna under sin barndom; förutom föräldrarna var farmodern en 

viktig person som tog hand om barnen då föräldrarna var i arbete. Marjo berättar också om en viss 

frånvaro från föräldrarnas sida. Dessa var aktiva föreningsmänniskor som deltog i många olika 

föreningsmöten och var därmed ofta borta hemifrån, speciellt under kvällstid.  Marjo verkar ha 

upplevt det här med ett vis vemod men hon tillägger att farmodern fanns där som stöd. Marjos andel 

i sin familjs emotionella hushåll verkar inte vara lika stor som Ollis motsvarande andel och hon 

berättar att hon hade en närmare relation till sin pappa än till sin mamma. Även Eva berättar att hon 

har en närmare relation till Olli än till Marjo vilket delvis kunde tillskrivas det sociala arvets 

processer. Sättet att förhålla sig till sina föräldrar utformas genom en växelvis process och i enlighet 

med Layder indikerar den psykobiografiska domänen det sätt på vilket en persons interaktion med 

sina föräldrar och andra vårdare utvecklas. Evas och Marjos förhållande till sina respektive 

mammor har följt ett likande mönster och har följaktligen utmynnat i en närmare relation till deras 

respektive pappor vilket kunde härledas som ett spår av ett socialt arv i positiv mening.  

 

Evas utbildningstid kunde liknas vid en berg- och dalbana; först går det mycket bra (lågstadietiden 

fylld med trygghet och närhet) men sedan kommer en mörkare tid (högstadie- och gymnasietiden 

som fylldes av mobbningsupplevelser) vilken åtföljs av en ljusare period (yrkesutbildningen och 
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upplevelsen av på nytt erhållet självförtroende). Evas delvis svåra upplevelser under sin 

utbildningstid kan jämföras med Kalles situation ovan. Dessa båda hade svåra 

mobbningsupplevelser men de kunde trots det här slutföra sina respektive studier med goda resultat 

vilket pekar på en inre stryka. Då man ser på Evas och Kalles situation ur Layders domänteoretiska 

synvinkel kan konstateras att deras psykobiografiska domäner och deras unika livsbanor har 

utvecklats på liknande sätt; båda har upplevt ångestfyllda situationer i sin sociala verklighet men de 

har båda två kunnat hantera den här ångesten och svänga den till att utmynna i genomförda studier 

och i ett positiv sätt att se på sin framtid. I likhet med Eva har också Marjo upplevt mobbning under 

sin högstadietid; ”Jag blev lite mobbad… av det har det lämnat lite... men man har nog klarat det 

också”. Marjo väljer att inte berätta om mobbningen närmare men av hennes kroppsspråk och sätt 

att tala om händelsen under intervjun ger en anledning att tro att det varit en relativ jobbig tid för 

henne. I övrigt hade Marjo inga problem i skolan och även Olli klarade av sin skolgång utan större 

problem. Varken Marjos eller Ollis föräldrar deltog i sina barns skolgång på något sätt; de fick klara 

av läxor själva och hade sina storasyskon till hjälp. I förhållande till Eva har Marjo och Olli deltagit 

i dotterns skolarbete i mån av möjlighet; Eva berättar att hon till största delen själv klarat av sina 

läxor men av hennes berättelse framgår att föräldrarna varit närvarande och tillgängliga för Eva vid 

behov.   

 

Arbetsliv/att vara arbetslös 

 

Eva har inte haft arbete på den öppna arbetsmarknaden utan varit placerad på olika 

arbetskraftspoltitisk åtgärder under sin tid som arbetslös arbetssökande. Eva upplever sin 

arbetslöshet som en stressfaktor som hela tiden är närvarande: hon känner att hon borde hitta ett 

arbete och skulle gärna flytta till egen bostad men hennes ekonomiska situation tillåter inte detta. 

Eva har blivit uppväxt i en familj där båda föräldrar har jobbat och hon har varit omringad av 

arbetspositiva värderingar och attityder.  I enlighet med teorin om det sociala arvet har Eva också 

anammat de positiva värderingarna om arbete; hon önskar hitta arbete och uttrycker en stark vilja 

att arbeta och uppnå en självständig position i förhållande till sin familj.   

 

Ollis båda föräldrar har jobbat hårt med olika jordbruksarbeten och Olli har av dem också fått ärva 

en arbetspositiv inställning som resultat av ett socialt arv. Fastän detta arv är av det positiva slaget 

framträder det ur Ollis berättelse att den arbetsfyllda barn - och ungdomstiden varit en tung period 

för honom; ”... och då man slapp till armén så kändes det som ett vilohem! ”.  Olli har en lång 

arbetshistoria och han har inte varit arbetslös överhuvudtaget; de enda pauserna från arbete på 
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gården och i skogarna har utgjorts av några sjukledigheter. Olli klagar inte på sin arbetsbörda utan 

uttrycker en tacksamhet och glädje över sitt arbete; ” Då man slipper själv och jobbar i skogen… i 

egen takt… det är som Amerika för mig! Oj, då det är fint väder, finns det nå bättre än att gå ut i 

skogen? ”.  

Marjo har också deltagit i arbeten på hemgården och har haft några arbetsförhållanden utanför 

hemmet. Hon har i likhet med sin man inte upplevt arbetslöshet utan varit sysselsatt under största 

delen av sitt vuxna liv. Marjos föräldrar var enligt hennes berättelse också hårt arbetande personer 

vilket innebär att även Marjo bär med sig ett positiv arv av arbetspositiva värderingar. I Evas, Ollis 

och Marjos berättelser kan man se hur de två teorierna; det sociala arvet och den sociala domän 

teorin (psykobiografiska domänen) växelvis inverkar på personernas liv; via det positiva sociala 

arvet har Olli och Marjo mottagit arbetspositiva värderingar och attityder och de har i sin tur 

överfört dessa vidare till Eva som har anammat dessa som motsvarande sina värderingar. Den 

psykobiografiska domänen för alla tre personer innehåller många beröringspunkter i och med att 

deras förhållande är sammansvetsat på basen av deras förhållande som barn-förälder och allt som 

detta förhållande bär med sig.  

 

Framtiden 

 

Eva har klara framtidsplaner som innehåller skaffandet av ett egnahemshus, grundandet av en 

kennel och att få resa utomland ibland; ” … det är egentligen allt det som jag vill ha av livet… just 

nu för tillfället”. Hon uttrycker sina framtidsplaner med en iver och tilltro på sina möjligheter 

samtidigt som hon inser att planerna kräver mycket jobb och en god ekonomi. Eva vill ha arbete och 

hon är beredd att t.o.m. flytta till annan ort efter arbete och skulle också gärna jobba utomlands; ”… 

och jag skulle kunna flytta utomlands också, det skulle jag gärna göra… jag vill se världen… jag 

har liksom ett stort behov av att få resa”.  Evas pappa anser att hans framtid även i fortsättningen 

kommer att innehålla mycket arbete och känner av sin ålder och de begränsningar som en stigande 

ålder medför; ” Nu skulle man behöva riva till det om man ska göra det överhuvudtaget (skratt)… 

det känns som om barnen bara blir äldre och att man själv borde göra något om man tänker ”. 

Båda föräldrar känner en oro för sin dotters framtid och anser att det finns många hinder för Eva att 

få arbete.  De menar att Eva borde utvidga arbetssökningsområdet och anser att hennes negativa 

inställning till andra jobb än hundskötarjobb står i vägen för framtida arbetsmöjligheter. Föräldrarna 

anser att Eva skulle ha möjligheter till vad som helst och uttrycker en del kritiska åsikter om 

dotterns blyga och tillbakadragande sätt att vara. Olli och Marjo är dock redo att stöda sin dotters 

framtidsplaner och de ger ett intryck av att vara föräldrar som har förståelse för Evas situation 
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blandat med en viss oro för hur Eva ska fortsätta sin väg mot den öppna arbetsmarknaden. I enlighet 

med Layder möter man både ångestfyllda och glädjeframbringande situationer i sitt sociala liv 

vilket man kan också konstatera genom att läsa Evas, Ollis och Marjos berättelser. Enligt den 

sociala domänteorin kan dessa osäkerhets- eller ångestkänslorna inte helt dämpas men speciellt Eva 

har uppvisat att hon haft en hög kapacitet av tolerans i förhållande till den mobbningsfyllda 

skoltiden och hon har kunnat öka sin inre trygghet och självförtroende vilket pekar i enlighet med 

Layder på en hög psykologisk toleransnivå. 
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6.5. Sammanställning av forskningsresultat 

 

Spår av det sociala arvet? 
 
Efter att ha analyserat alla nio berättelser återstår det att undersöka om man kan se spår av ett 

negativt eller av ett positivt socialt arv i personernas liv. Jag framställer i följande tabell min syn på 

hur det sociala arvet har kommit till synes i förhållande till de ungdomar och deras föräldrar som 

jag har intervjuat. 

 

 

Tabell 1. Spår av det positiva och/eller det negativa sociala arvet 

                                               

Namn Emotionellt hushåll Utbildning Arbete Arbetslöshet 

Kalle - + + 0 

Lisa + + + 0 

Lasse + + + 0 

Eva + + + 0 

Teppo (Kalles 

pappa) 

- 0 + 0 

Anne(Lisas 

mamma) 

+ + + 0 

Ulla(Lasses 

mamma) 

+ + + 0 

Olli(Evas pappa) + 0 + 0 

Marjo(Evas 

mamma) 

0/ - 0 + 0 

 

( + = förekomsten av ett positivt socialt arv, - = förekomst av ett negativt socialt arv, 0 = inget 

socialt arv/inte tillräcklig bakgrundsinformation till hands för att klarlägga förekomst av ett socialt 

arv )  

 

Jag använder i tabellen dimensionerna emotionellt hushåll, utbildning, arbete samt arbetslöshet för 

att illustrera om ungdomarnas eller föräldrarnas berättelser innehåller spår av ett positivt eller 

negativt socialt arv enligt mina analysresultat.  Emotionellt hushåll och arbete kan hänföras till det 

s.k. ideella sociala arvet (se sidan 17 ovan) medan utbildning och arbetslöshet kan hänföras till det 
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som jag kallat för ett konkret socialt arv. Det emotionella hushållet ska i tabellen förstås som 

innefatta en persons barndomsupplevelser och hurudana de nära relationerna med föräldrar och 

andra nära vuxna har varit medan arbete här ska förstås representera de värderingar och attityder 

som en person har och eventuellt ärvt i förhållande till arbete överlag. Utbildning är en mera 

konkret dimension som pekar på hur föräldrarnas utbildning eventuellt har påverkat ungdomens val 

av utbildning medan arbetslöshet ska förstås innefatta den konkreta livssituation som en 

arbetslöshet innebär. Jag reflekterar ungdomarnas situation till deras föräldrars berättelser i 

placeringen av symbolerna ovan och jämför och drar paralleller mellan deras livsberättelser i 

enlighet med teorierna om det sociala arvet och den psykobiografiska domänen.  

 

Om man ser på Kalles situation enligt ovanstående tabell kan man konstatera att det positiva sociala 

arvet är framträdande i förhållande till utbildning och arbete. Kalle har i likhet med sin pappa 

skaffat sig en yrkesutbildning och man kan anta att den här positiva inställningen till utbildning 

härrör sig från pappans exempel24. Kalle har en arbetspositiv inställning vilket även hans pappa och 

mamman haft utgående från Kalles berättelse. Den här positiva inställningen har varit närvarande i 

Kalles liv från ett tidigt skede och har varit del i hans psykobiografiska domän. I förhållande till det 

emotionella hushållet kan man se ett spår av ett negativt arv i det hänseende att Kalle inte varit nära 

med sina föräldrar och Kalles pappa har även haft en liten andel i sin familjs emotionella hushåll 

enligt deras berättelser. Kalles arbetslöshet kan enligt mina resultat inte ses som ett resultat av ett 

negativt arv utan förklaringen till detta förhållande måste sökas andra vägar. Varken Kalles pappa 

Teppo eller mamman har erfarenehter av arbetslöshet under längre perioder och Teppos föräldrar 

har inte heller enligt hans berättelse upplevt tider av arbetslöshet.  

Teppos berättelse innehåller inga spår av ett socialt arv i förhållande till utbildning och arbetslöshet 

men har bär på ett positivt socialt arv i förhållande till arbete som han också överfört till sin son 

Kalle.  

 

I Lisas fall ser man tydligt spåret av det positiva sociala arvet i förhållande till det emotionella 

hushållet, utbildning och till arbete.  Lisa har haft ett nära förhållande till sina föräldrar ända sedan 

hon var barn och har vuxit upp i ett hem med både arbets- och utbildningspositiva värderingar som 

varit del i hennes psykobiografiska domän ända upp till vuxen ålder. Lisas mamma kan inte heller 

sägas bära spår av ett negativt socialt arv som på något sätt kunde relateras till dotterns arbetslöshet 

24 Kalles mamma hade även en yrkesutbildning vilket också kan ses som ett positivt incitament till utbildning. 
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utan även hennes liv präglas av det positiva sociala arvets närvaro. Av Lisas berättelse framgår inte 

att hennes pappa skulle upplevt arbetslöshet utan han framställs vara en arbetspositiv person.  

 

I Lasses fall kan man se att även han bär spår av det positiva sociala arvet i förhållande till det 

emotionella hushållet, utbildning och arbete. Enligt Lasses berättelse har han haft en trygg barndom 

trots föräldrarnas skilsmässa och han har i likhet med sin mamma och även pappa skaffat sig en 

yrkesutbildning. Lasse har också fått växa upp i en atmosfär där arbetes värde har betonats men han 

har inte helt anammat denna syn vilket framträder i hans berättelse som ett passivt deltagande i 

arbetssökningen. Teorin om den psykobiografiska domänen ger här en förklaring till varför det 

positiva sociala arvet inte helt nått fram till Lasse då han valt ett alternativt sätt att förhålla sig till 

förbättrandet av sin arbetsmarknadsposition. I Lasses fall kan man inte heller påstå att hans 

arbetslöshet skulle bero på ett negativt socialt arv utan även för hans del beror hans arbetslöshet på 

andra faktorer. Lasses mammas spår av det sociala arvet ser lika positivt ut som sonens och man 

kan inte hitta förhållanden som skulle peka på att det negativa sociala arvet skulle vara orsaken till 

Lasses arbetslöshet.   

 

Eva har också i likhet med Lisa och Lasse haft en stor andel i sin familjs emotionella hushåll och 

även Evas pappa bär på ett spår av ett positiv arv i detta hänseende. Jag har uttryckt Evas mamma 

Marjos andel i sin familjs emotionella hushåll både med symbolerna 0 och – för att hänvisa till den 

känsla av föräldrafrånvaro som hon berättar om. Den här negativa känslan av föräldrarnas frånvaro 

kunde tolkas som ett möjligt spår av ett negativt arv men jag har inte uppgifter om hur Helenas mor- 

och farföräldrar varit närvarande för sina barn. Eva har också skaffat sig en yrkesutbildning och har 

därmed utbildningsmässigt följt sina föräldrars spår. I förhållande till arbete har både Evas mamma 

och pappa vuxit upp i familjer som respekterat arbete till en hög grad och speciellt pappan har 

jobbat allt sedan han var ett litet barn. Via det positiva sociala arvets processer har också Eva 

anammat arbetspositiva värderingar och uttrycker en stor, om än mycket selektiv, vilja till att hitta 

arbete.  Inte heller i Evas fall kan man peka på det sociala arvet som skyldig till hennes arbetslöshet 

utan även i hennes fall ligger arbetslöshetens orsaker på annat håll.   
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Sammanfattningsvis kan man utifrån tabell 1 som i huvudsak sammanfattar mina forskningsresultat, 

säga att det positiva sociala arvet är mest förekommande i förhållande till alla de personer som jag 

har intervjuat. Jag kan inte utgående av mina forskningsresultat påstå att Kalles, Lisas, Lasses och 

Evas arbetslöshet skulle vara följden av ett socialt arv i negativ mening och det här resultatet ter sig 

överraskande då man inom forskningen om det sociala arvet mest har fokuserat på det negativa 

sociala arvets förekomst också i förhållande till arbetslösa ungdomar. Jag påpekade tidigare i den 

här avhandlingen på en svaghet i förhållande till mitt empiriska material; jag lyckades inte övertala 

de ungdomar att delta i min forskning som enligt arbets-och näringsbyråns uppgifter hade den 

svåraste situationen i förhållande till arbetslöshet och familjeförhållanden men å andra sidan kunde 

jag inte heller på förhand veta hurudan familjebakgrund de ungdomar hade som jag nu har 

intervjuat till den här avhandlingen. Syftet med den här avhandlingen var att se om och i så fall på 

vilket sätt det sociala arvet kan sägas ha del i de arbetslösa ungdomarnas situation och mina 

forskningsresultat ger vid handen att det sociala arvet har en andel i deras situation men mera på ett 

positivt sätt. Det här forskningsresultatet glädjer mig personligen då det överlag har forskats mycket 

om hur det sociala arvet kommer mest till synes via teorins negativa sida. Att lyfta fram även den 

positiva sidan av det sociala arvet hoppas jag medför både den teoretiska diskussionen och även de 

mer konkreta handlingssätten i förhållande till arbetslösa ungdomar en tankeställare. I stället för att 

koncentrera sig på de svagheter och bristfälligheter som en arbetslös ungdom eventuellt bär på sig 

borde man i stället fokusera på de positiva och starka sidorna som den unga har tillgodo.  

 

Förekomst av gemensamma bakgrundsfaktorer? 

 

Angående gemensamma bakgrundsfaktorer som kunde förklara ungdomarnas nuvarande situation 

vilket också var en av den här avhandlingens forskningsfrågor kan jag konstatera att alla fyra 

ungdomar har en yrkesutbildning. De har på det här sättet följt den traditionella vägen enligt de 

samhälleliga förväntningar som råder i förhållande till ungdomarnas väg mot en 

arbetsmarknadsposition. Trots att alla har ett yrke har deras arbetsmarknadsposition inte utvecklat 

sig som de skulle ha förväntat sig; ingen av ungdomarna har fått arbete som skulle motsvara deras 

yrkesutbildning. Det här ter sig som ett oroande forskningsresultat som pekar på att det råder en 

obalans mellan ungdomarnas yrkesval och arbetsmarknadens krav.  

 

Enligt Layder (2006) kan en individ existera både ”innanför” och ”utanför” samhället och om man 

relaterar det här till de fyra ungdomarnas situation kan man säga att de befinner sig innanför 

samhället genom att ha skaffat sig en yrkesutbildning och har därmed uppfyllt en del av 
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samhälleliga förväntningar och krav. Ungdomarna själva uttryckte inte under intervjuerna direkta 

tankar om att de skulle befinna sig ”utanför” samhället på något sätt och att de därmed skulle vara 

marginaliserade till en viss grad. Eva berättade dock om att hon ansåg att arbetslösheten för henne 

kändes som en stressfaktor som hela tiden fanns i bakhuvuvdet och Lisa sade att det känns jobbigt 

ibland att bara sitta hemma och inte göra något. Några av ungdomarnas föräldrar uttryckte däremot 

mera en direkt oro för sina barns arbetslöshet; Lasses mamma var orolig för hur arbetslösheten 

påverkar sonen. Hon berättade att Lasses dygnsrytm var i obalans och att en lång tids arbetslöshet 

leder till att sonens självförtroende minskar och framkallar en känsla av att inte duga till något. 

Kalles pappa uttryckte en indirekt oro för sin son då han ansåg att en ungdom snabbt blir 

marginaliserad om han/hon inte har något arbete och hänvisade här till det faktum att det var en 

lycka för Kalle att han lyckats få ett ställe att gå till. Evas mamma och pappa uttrycker en allmän 

oro över dotterns situation genom att anse att hon inte använder sina möjligheter till fullo.  

 

Jag kunde inte hitta andra gemensamma bakgrundsfaktorer som ungdomarna skulle dela med tanke 

på en inverkan på deras sitaution som arbetslös. En faktor som dock framkom relativ starkt under 

intervjuerna var mobbning under skoltiden; av de fyra ungdomarna som jag intervjuade var det två 

som hade blivit mobbade i skolan och även en av deras föräldrar. Man kan inte av mitt material dra 

långtgående slutsatser angående mobbning i skolorna men då en förälder också blivit mobbad under 

sin skoltid ger detta en antydan om att mobbning förekommer fortfarande trots olika förebyggande 

insatser av skolorna.25  Att mobbningen har långtgående effekter kan man se utifrån Evas berättelse 

som också är en s.k. solskensberättelse; hon blev mobbad under hela högstadietiden och även under 

gymnasietiden till den grad att hennes självförtroende rasade men hon kunde senare i samband med 

sin yrkesutbildning få tillbaka sitt självförtroende och en tilltro till att klasskompisar faktiskt kan 

vara ärliga och snälla.   

 

 

 

 

 

 

 

25 Mobbning i skolor och hur man borde på bästa sätt förhindra och behandla detta har diskuterats flitigt i medierna  
efter att undervisningsminister Krista Kiuru meddelat att hon vill införa en striktare lagstiftning i förhållande till 
mobbning. I Hufvudstadsbladet 13.8.2014 säger Kiuru att hon vill att mobbningen ska bli en polissak och att en ny lag 
skulle tvinga mobbare att byta skola.   
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Hinder för en placering på den öppna arbetsmarknaden? 

 

Det är inte möjligt att djupare gå in på orsaker till de här ungdomarnas arbetslöshet inom den här 

avhandlingens ramar. Allmänt kan konstateras att ungdomarna själva ansåg att det största hindret 

för att få arbete var att det inte fanns arbete på hemorten som skulle motsvara deras yrkesutbildning; 

de hade s.a.s. ”fel” utbildning i förhållande till de arbetsmöjligheter som deras hemstad hade att 

erbjuda dem. Lisa och Eva berättade att de var beredda att flytta till en annan stad för att förbättra 

sina arbetsmöjligheter och de var också positivt inställda till att utbilda sig vidare. Lasse och Kalle 

var däremot inte villiga till vidareutbildning utan de ville koncentrera sig på att leta efter arbete med 

sina nuvarande kvalifikationer. Ungdomarnas föräldrar ansåg i likhet med sina barn att det största 

hindret för ungdomarna att få arbete var brist på arbetsmöjligheter som skulle motsvara 

ungdomarnas utbildning. Endast Kalles pappa ansåg att sonens arbetslöshet mera berodde på s.k. 

individuella faktorer än på strukturella orsaker.  Lisas mamma och även Lasses mamma ansåg att 

samhället motarbetar ungdomarnas försök att få arbete via olika ekonomiska processer som gör det 

svårare att ta emot kortare tids arbeten och att avlägga studier utan att gå miste om 

arbetslöshetsunderstödet. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att se om man kan upptäcka spår av det 

positiva eller det negativa sociala arvet i ungdomarnas och föräldrarnas berättelser i förhållande till 

ungdomarnas nuvarande situation och deras arbetslöshet. Att intervjua även ungdomarnas föräldrar 

möjliggjorde ett försök att konstatera det sociala arvets närvaro. Jag var också intresserad av att 

höra hur ungdomarna själva upplever sin arbetslöshet och vilka hinder de anser står i vägen för en 

etablering på den öppna arbetsmarknaden. Jag har intervjuat fyra arbetslösa ungdomar och deras 

föräldrar, sammanlagt innebar det här nio stycken intervjuer då en ungdoms båda föräldrar var 

villiga att delta i min forskning. Det visade sig vara en svår process att hitta arbetslösa ungdomar 

som var villiga att delta i min forskning; jag var i kontakt med sammanlagt 25 ungdomar via brev 

och telefon samt genom att använda mig av hjälp från några ungdomsarbetare. Personalen på 

arbets- och näringsbyrån i Kristinestad var även till stor hjälp under min process att försöka hitta 

arbetslösa ungdomar som skulle vara positivt inställda att medverka i min forskning.  

 

Det sociala arvets teori har i min avhandling fungerat som en teoretisk referensram som på ett 

övergripande sätt varit närvarande under hela forskningsprocessen och som också styrt utarbetandet 

av intervjuguiderna och utförandet av analysen. Gustav Jonsson var grundaren till teorin om det 

sociala arvet och hans verk ”Det sociala arvet” som utkom 1969 var en omarbetad version av hans 

doktorsavhandling ” Delinquent boys, their parents and grandparents” som utkom 1967. Jonssons 

traditionella teori, som koncentrerade sig på en undersökning av det negativa sociala arvet, var 

mycket deterministisk i det att han ansåg att förhållanden som t.ex. psykiska besvär och 

alkoholmissbruk var egenskaper som överfördes automatiskt till följande generation. Den nyare 

versionen av teorin har vuxit fram utifrån kritiska analyser av Jonssons traditionella teori och det 

poängteras att det sociala arvet inte ska ses som en förutbestämd och deterministiskt utslag på hur 

en människas liv kommer att utvecklas med beaktande av hans/hennes uppväxtbakgrund och 

familjeförhållanden.  Den nyare versionen av det sociala arvet betonar i stället att det är fråga om 

olika riskfaktorer inom familjen som kan, om de anhopas till en viss nivå, leda till en problematisk 

tid för den unga vuxna. Jag anser i likhet med den nyare versionen av det sociala arvet att det inte är 

fråga om en förutbestämd livsbana eller en deterministisk process som skulle innebära att ett barn 

som vuxit upp t.ex. i en familj där föräldrarna är alkoholmissbrukare eller arbetslösa också själv i ett 

senare skede av sitt liv skulle missbruka alkohol eller bli arbetslös. Jag anser att det kan finnas en 

förhöjd risk för att ett barn med dylika dåliga uppväxtvillkor att bli påverkad av föräldrarna att bete 
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sig på ett liknande sätt men jag anser inte att det här är en absolut process. Jag har även, i enlighet 

med den nyare versionen av det sociala arvet, lyft fram teorins positiva aspekt som man inom 

forskningen inte har lyft fram i lika stor grad som den negativa versionen av teorin. 

 

Jag har i den här avhandlingen också använt mig av teorin om de sociala domänerna enligt Derek 

Layder (2006) och har använt mig speciellt av teorins psykobiografiska domän som jag anser har ett 

nära samband med teorin om det sociala arvet. Jag har på sidan 23 illustrerat hur jag ser på de här 

två teoriernas samband med varandra och i förhållande till individen.  Den psykobiografiska 

domänen spårar de tidiga erfarenheterna som en person har från kontakterna med de närmaste 

vårdarna som i de flesta fall är föräldrarna, eller med andra nära personer. I enlighet med Layders 

teori ser jag på de fyra ungdomarna som jag intervjuat som unika individer vilka alla har sin unika 

livsbana. Ungdomarna ska inte ses som produkter av en automatisk socialiseringsprocess där 

samhället, familjen och andra institutioner försökt inpränta i dem olika värderingar, attityder och 

sedvänjor utan de är självständiga individer som har friheten att välja vilka värderingar eller 

attityder de vill följa eller anamma. I enligt med den psykobiografiska domänen kan en individ 

existera både ”innanför” och ”utanför” samhället vilket kan också ses i förhållande till de fyra 

ungdomar som medverkat i min forskning. 

 

Alla fyra ungdomar har skaffat sig en yrkesutbildning och har på det här sättet följt den väg som i 

dagens samhälle förväntas av de unga; att skaffa sig ett yrke och att sedan få inleda sin karriär inom 

den öppna arbetsmarkanden. I förhållande till anskaffandet av en yrkesutbildning kunde man säga 

att alla fyra ungdomar existerar innanför samhället och har uppfyllt de krav som samhället uppställt 

för dem. Hoikkala (1993) har i likhet med Hörte (1979) påpekat att ungdomstidens gränser mot ett 

vuxet liv blivit allt mera otydliga och att övergångsperioden från ungdom till vuxen har förlängts på 

grund av långa utbildningstider och andra samhälleliga förhållanden.  Kuronen (2010) konstaterar 

att ungdomarna kan ha stora svårigheter att hitta sin egen väg bland utbildningsutbudet och att 

övergången från skolvärlden till arbetsmarknaden är en svår och osäker process. De fyra 

ungdomarna placerar sig dock utanför samhällets ramar i förhållandet till arbetsmarknaden men 

under intervjuerna uttryckte ungdomarna inte direkt en känsla av utanförskap eller marginalisering. 

Det var istället ungdomarnas föräldrar som uttryckte en oro över sitt barns arbetslöshet och över de 

negativa följder som det här medför. Det här forskningsresultatet sammanfaller med den allmänna 

attityden och diskussionerna i samhället där man ofta sammankopplar arbetslösa ungdomar till 

marginaliseringsbegreppet. Av den här avhandlingens resultat kan man dock konstatera att det finns 

undantag till denna allmänna tro på att alla arbetslösa ungdomar är marginaliserade och på god väg 
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till att lämna utanför det samhälleliga livet. Tidigare forskning har lyft fram att det förekommer 

större risker för arbetslösa ungdomar att bli marginaliserade speciellt om arbetslösheten pågår under 

en längre tid. Arbetslösheten behöver dock inte ses som en automatisk process till en 

marginalisering och i likhet med det sociala arvet ska man inte se ungdomarnas arbetslöshet som ett 

deterministiskt utslag på att ungdomen blir marginaliserad. Ungdomarna som jag intervjaude till 

den här avhandlingen berättade dock att de funderar på sin arbetslöshet och att det ibland känns 

jobbigt att inte ha någonting att göra.  Eva berättade att arbetslösheten hela tiden finns närvarande 

som en stressfaktor och hon känner att hon har en press på sig själv att hitta ett arbete. Lasse verkar 

inte direkt uppleva sin arbetslöshet som en negativ sak utan påpekar däremot att det är bra att man 

kan få vila ut ordentligt. Lisa tar det också relativt lugnt angående sin arbetslöshet då hon är 

studieinriktad men nämner att det känns tungt att sitta hemma på dagarna och inte ha något vettigt 

att göra. Kalle reflekterar inte närmare över det faktum att han är arbetslös och orsaken till det här 

är antagligen det faktum att han varit placerad på olika arbetskraftspolitiska åtgärder under den 

största delen av sin tid som arbetslös arbetssökande.   

 

Jag har i denhär avhandlingen använt mig av en kvalitativ forskningsmetod; den 

erfarenhetsbaserade narrativa inriktningen och utfört narrativa intervjuer för att få ta del av 

ungdomarnas och föräldrarnas livsberättelser. Jag anser att användningen av ett narrativt 

närmandesätt i form av livsberättelser var nödvändigt för att möjliggöra en undersökning av möjliga 

spår av det sociala arvet och det var även orsaken till varför jag också gett föräldrarnas berättelser 

utrymme i den här avhandlingen.  Jag försökte under intervjuerna styra personeras tal så lite som 

möjligt men hade ändå en intervjuguide med vissa temaområden som stöd. Jag har nämnt 

intervjuerna till tematiska livsberättelser och anser dessa utgörs s.k stora berättelser med 

hänvisning till deras digra innehåll.  I det narrativa analysskedet har jag använt mig av modell som 

Lieblich, Tuval-Mascich och Zilber (1998) utarbetat. Dessa har uppgjort en modell för att 

klassifiera och organisera olika typer av narrativa analyser och de har ursklijt två centrala och av 

varandra oberoende dimensioner; helhet versus kategori och innehåll versus form. Utifrån den här 

klassificeringsmodellen har jag använt mig av ett holistiskt närmandesätt och använt mig av helhet-

innehåll kategorin i mitt sätt att läsa ungdomarnas och förldrarnas berättelser.  Det här innebär att 

jag har använt mig av en persons hela livsberättelse och i analysen fokuserat på innehållet i denna 

och speciellt på vissa delar av berättelsen i enlighet med mina temaområden 

barndom/utbildningstid, arbete/arbetslös och framtiden. Jag har dock relaterat berättelsens olika 

temaområden till livsberättelsen som helhet. Jag hade stora svårigheter under analysens gång i 

förhållande till hur presentera både ungdomarnas och föräldrarnas berättelser för att på bästa sätt få 
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fram båda parters åsikter. Jag har ansett att föräldrarnas berättelser ska vara en del i avhandlingen 

på ett synligt sätt då jag anser att det sociala arvets spår måste härledas åtminstone en generation 

bakåt, d.v.s. till föräldragenerationen. 

  

Resultaten av min analys pekar på att det positiva sociala arvet har en synlig del i alla ungdomarnas 

och även i föräldranas liv. Jag har i tabell 1 ovan (sid. 99) presenterat de spår av det sociala arvet 

som jag har hittat som resultat av min analys av alla nio livsberättelser. Jag har i tabellen använt 

mig av dimensionerna emotionellt hushåll, utbildning, arbete och arbetslöshet mot vilka jag har 

relaterat analysresultaten emot. Jag valde de här dimensionerna utgående både från tidigare 

forskningresultat som pekat på att utbildning och arbetslöshet är egenskper som är underställda det 

sociala arvets processer samt för att jag också vill lyfta fram det som jag kallar för det ideella 

sociala arvet och även det som jag kallar för det konkreta sociala arvets förekomst. Det emotionella 

hushållet och arbete ska i förhållande till tabellen läsas som värderingar och känslor som således 

också hänför sig till en persons psykobiografiska domän medan utbildning och arbetslöshet ska 

läsas som utslag över mer konkreta faktorer som är synliga.  

 

Utifrån tabellen kan läsas att det negativa sociala arvet endast kom tillsynes i förhållande till Kalles 

och hans pappas Teppos andel i deras familjers emotionella hushåll. Den här slutledningen gjorde 

jag utifrån Kalles berättelse om sin svåra barndomstid under vilken mamman använde alkohol i 

större mängder och som sedan insjuknade och dog till följd av denna sjukdom. Kalle upplevde att 

hans pappa inte trodde på hans berättelser om mammans våldsamma beteende vilket även 

försvårade hans relation till sina syskon. För Teppos del kan konstateras att han inte hade en så nära 

relation till sina föräldrar och han berättade om sin pappa som genom sitt beteende hade försvårat 

hela familjens ekonomiska situation och även deras bostadssituation.   

 

Jag kunde inte hitta spår av det negativa sociala arvet i förhållande till ungdomarnas arbetslöshet 

och därmed kan jag konstatera att detta inte var orsaken till att de här fyra ungdomarna var utan 

arbete. Ungdomarna själva ansåg att det största hindret för dem att få arbete var att det inte fanns 

lämpliga arbetsplatser som skulle motsvara deras utbildning i den stad de bodde i. Två av 

ungdomarna berättade att de skulle vara beredda att flytta till en annan stad eller utomlands för att 

förbättra sina arbetsmöjligheter. Ungdomarna hade s.a.s fel yrkesutbildning i det att denna inte 

motsvarade de lediga arbetsplatsernas krav på utbildning.  
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Det är ett nedslående forskningsresultat att se att en yrkesutbildning som den unga personen skaffat 

sig inte är en garanti för ett inträde på den öppna arbetsmarknaden. Det väcker frågan om en ung 

person ska söka sig till en utbildning som han/hon är intresserad av eller ska man söka in på 

utbildningar som det enligt analyser kommer att finnas arbetsmöjligheter på? Ska ungdomarna i 

enlighet med Layders teori fritt få välja i vilken väg deras unika livsbana ska gå eller är det så att 

det omkring varande samhället med dess olika krav och allmänna struktur är de faktorer som styr de 

ungas valmöjligheter i förhållande till utbildning och val av arbetskarriär? 

 

Ett glädjande forskningsresultat enligt mig är att det positiva sociala arvet för alla medverkande 

personer i min forskning har varit och är närvarande i deras liv. Den här positiva sidan av det 

sociala arvet kan enligt mig ses bl.a via Jonssons (1969) begrepp ”det emotionella hushållet” vilket 

jag anser på ett utmärkt sätt ge uttryck för hur interaktionen mellan barn och förälder och andra nära 

vuxna har utvecklat sig ända sedan födseln. Begreppets samband med den psykobiografiska 

domänen är självklar i det att denna domän spårar dessa tidiga känslor och värderingar som ett barn 

tar del av i sin interaktion med sina näramste vårdare och som finns inom oss alla i våra djupaste 

tankar och känslohörn.   

 

Jag har inte inom den här avhandlingens ram kunnat gå djupare in på orsakerna till ungdomarnas 

arbetslöshet utan jag kan allmänt konstatera att det negativa sociala arvet inte för de här 

ungdomarnas del var orsakare till deras arbetslöshet. För Kalle, Lasse, Lisa och Eva handlar det 

mera om hur ett yrkesval inte möter arbetsmarknadens krav blandat med vissa individuella faktorer 

som gjort det svårt att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det finns uppenbart en 

beställning på vidare forskning om hur man kunde få ungdomarnas väg att möta arbetsmarknadens 

krav och förväntningar samt hur en övergång från skolvärlden till arbetsvärlden kunde göras 

smidigare, effektivare utan att glömma individens önskemål och verkliga förutsättningar. Man 

borde även i större grad inom forskningen lyfta fram betydelsen av det positiva sociala arvet som 

har, i likhet med det negativa arvet, långtgående effekter men effekterna av det positiva sociala 

arvet är sådana som är önskvärda och värdefulla för varje individs utveckling på ett holistiskt sätt. 

 

 

 

 

 

 

109 
 



KÄLLOR 
 
 
Aaltonen Marjo, Ojanen Tuija, Vihunen Riitta, Vilén Marika (2003) Ungdomstiden. 

Utbildningsstyrelsen. 

 

Altheit, Peter (1994) Taking the knocks. Youth unemployment and Biography - A Qualitative 

Analysis. Cassell Education. 

 

Anxo Dominique, Bosch Gerhard, Rubery Jill (eds.) (2010) The welfare state and life transitions. A 

European perspective. Edward Elgar Publishing Limited.UK. 

 
Andrews Molly, Squire Corinne & Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing narrative research. Sage 

publications. 

 

Angelin, Angelin (2009) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och 

socialbidragstagande bland unga vuxna. Lunds universitet.  

 

Blossfeld Hans-Peter, Klijzing Erik, Mills Melinda, Kurz Karin (2005) Globalization, Uncertainty 

and Youth in Society. Routledge Advances in Sociology.  

 

Danermark Berth, Ekström Mats, Jakobsen Liselotte, Karlson Jan Ch. (2003) Att förstå samhället. 

Andra upplagan. Studentlitteratur. 

 

Duncan, G.J., Yeung, W.J., Brooks-Gunn, J., & Smith, J.R (1998) How much does childhood 

poverty affect the life chances of children? American Sociological Review, 63(3), 406-423. 

 

Ejrnaes, Morten (1999) Social arv, et populaert men tvivlsomt begrep. Arbejdspapir 12, 1999. 

Kobenhavn, Socialforskningsinstitutte. 

 

Ekspertgruppen om social arv (1999) Social arv, en oversigt over foreliggende forskningsbaseret 

viden.Socialforskningsinstituttet.99:9 

www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rapporter/1999/9909social_arv.pdf 

 

Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.) (2009) Handbok i kvalitativ analys. Liber AB, Stockholm.   

110 
 

http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rapporter/1999/9909social_arv.pdf


Furlong Andy & Cartmel Fred (2007) Young people and social change. New perspectives. Mc 

Graw Hill. Open University Press.  

 

Giddens, Anthony (1991) Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press. 

 

Hammer, Torild (ed.) (2003) Youth unemployment and social exclusion in Europe. A comparative 

study. The Policy Press. University of Bristol. UK.  

 

Heinz, Walter R (2009) Youth transitions in an age of uncertainty, I boken Furlong Andy (ed.) 

(2009) Handbook of Youth and Young Adulthood. New perspectives and agendas. Routledge. 

London and New York. 

 

Hessle, Sven (1988) Familjer i sönderfall. 

 

Hoikkala, Tommi (1993) Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Aikuistumisen puhe ja 

kulttuurimallit. Gaudeamus. 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund. 

 

Håkansson, Peter (2011) Ungdomsarbetslösheten, - om övergångsregimer, institutionell förändring 

och socialt kapital. Lunds universitet. 

 

Hänninen, Vilma (2000) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto. 

 

Hörte, Sven – Åke (1979) Ungdomsarbetslöshet, ett sociologiskt perspektiv. Rabén & Sjögren. 

 

Johansson, Anna (2005) Narrativ teori och metod. Med livsberättelsen i fokus. Studentlitteratur AB, 

Lund.  

 

Johansson Antero & Vuori Jukka (1999) Työttömät nuoret syrjäytymisvaarassa? Työllistämis – ja 

aktivointiprojektin aloittaneiden nuorten tausta ja terveys. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 14. 

Helsinki. Työterveyslaitos. 

 

111 
 



Jonsson, Gustav (1969) Det sociala arvet. Tiden/Folksam. 

 

Jonsson, Gustav (1973) Att bryta det sociala arvet. Tiden/Folksam. Tiden-Barnängen Tryckerier AB 

Stockholm.  

 

Julkunen Ilse, Malmberg-Heimonen Ira (1998) The encounter of high unemployment among youth. 

A Nordic Perspective. Työpoliittinen tutkimus. Nro 188. Työministeriö. Helsinki.   

 

Kortteinen Martti ja Elovainio Marko (2012); Millä tavoin huono-osaisuus periytyy? I boken 

Myllyniemi Sami (toim.) (2012) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Opetus - ja 

kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimisverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. 

 

Kuronen, Ilpo (2010) Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta 

peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur.  

 

Kärkkäinen, Tuulikki (2004) Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä 

selviytymiseen.  Sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman periytyminen sukupolvesta 

toiseen. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 250.  

 

Lalander Philip & Johansson Thomas (2012) Ungdomsgrupper i teori och praktik. Fjärde upplagan. 

Studentlitteratur. Lund.  

 

Larja, Liisa (2013) Nuorten elinoloja ei voi kuvata pelkän työttömyysasteen avulla. 

Hyvinvointikatsaus 1/2013-Teema: Eurooppalaisten elinolot ja talouskriisii. Maaliskuu 2013.  

Tilastokeskus.fi 
 

Layder, Derek (2006) Understanding social theory. Second edition. Sage publications. 
 

Lieblich Amia, Tuval- Mashiach Rivka, Zilber Tamar (1998) Narrative research. Reading, Analysis, 

and Interpretation. Sage Publications.  

 

112 
 



Lundgren Mats & von Schantz Lundgren Ina (2009) Att vara ung, långtidssjukskriven och 

arbetslös. En utvärderande studie av projektet Livskompetens. Borlänge. 

 

Malmberg, Ira (1997)  Ung, modern och arbetslös- En undersökning om unga mäns och kvinnors 

erfarenheter av arbetslöshet. SSKH, Helsingfors Universitet, Meddelanden 45. 

 

Moisio, Pasi (2006) Sosiaalinen liikkuvuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo 2000-luvun Suomessa, i 

boken Kautto, Mika (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2006. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-ja 

kehittämiskeskus. 

 

Myllyniemi, Sami (toim.) (2012) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Opetus - ja 

kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimisverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. 

 

Myrskylä, Pekka (2011) Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 12/2011. 

 

Månson, Per ( red.) (2007) Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. Norstedts. 

 

Paananen Reija, Ristikari Tiina, Merikukka Marko, Rämö Antti, Gissler Mika (2012) Lasten ja 

nuorten hyvinvointi. Kansallinen syntymäkohortti 1987 – tutkimusaineiston valossa. Raportti 

52/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

 

Paldanius, S. (2002) Ointressets rationalitet. Om svårigheter att rekrytera arbetslösa till 

vuxenstudier. Nr 86, Linköpings universitet. 

 

Patterson, Wendy (2008) Narratives of events: Labovian narrative analysis and its limitations, i 

boken Andrews Molly, Squire Corinne & Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing narrative research. 

Sage publications. 

 

Pekkarinen Elina, Vehkalahti Kaisa, Myllyniemi Sami, toim. (2012); Lapset ja nuoret instituutioden 

kehyksissä. Nuorten elinolot-vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki. 

 

113 
 



Phoenix, Anne (2008) Analyzing narrative contexts, I boken Andrews Molly, Squire Corinne & 

Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing narrative research. Sage publications. 

 

Ploug, Niels (2005) Socialt arv, Sammenfatning. Kobenhavn, Socialforskningsinstituttet. 

 

Pohjantammi, Ismo (2006) Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla. 

Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 12.  

 

Pohjola, Anneli (2001) Nuorten myyttinen ongelmallisuus , i boken Suutari, Minna (toim.)(2001) 

Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. 

Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 20. Yliopistopaino Oy, Helsinki. 

 

Polkinghorne, Donald E (1988) Narrative knowing and the human sciences. State University of 

New York Press. 

 

Rantakeisu Ulla, Starrin Bengt, Hagquist Curt (1996) Ungdomsarbetslöshet. Vardagsliv och 

samhälle. Studentlitteratur. Lund.   

 

Rasmussen Ingeborg, Dyb Vivian A., Heldal Nicolai, Ström Stefan (2010) Samfunnsekonomiska 

konsekvenser av marginalisering blant ungdom. Vista Analyse rapport nr. 2010/7.  

 

Riessman, Kohler Catherine (1993) Narrative analysis. Sage publications. 

 

Riessman, Kohler Catherine (2008) Narrative methods for the human sciences. Sage publications. 

 

Salmon Phillida, Riessman Catherine Kohler (2008) Looking back on narrative research: An 

exchange, I boken Andrews Molly, Squire Corinne & Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing 

narrative research. Sage publications. 

 
Scarpetta Stefano, Sonnet Anne, Manfredi Thomas (2010) Rising youth unemployment during the 

crisis: How to prevent negative long-term consequences on a generation? OECD social, 

employment and migration papers, no. 106.  

 

114 
 



Sipilä, N., Kestilä, L. & Martikainen, P. (2011). Koulutuksen yhteys nuorten työttömyyteen. Mihin 

peruskoulututkinto riittää 2000-luvun alussa? Yhteiskuntapolitiikka 76 (2), 121–134.  

 

Social rapport 2010. Socialstyrelsen. 

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf 

 

Sosiaalinen perimä (2007). Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa. Suomen 

mielenterveys seura & Anna Vilhula. www.mielenterveysseura.fi/files/64/sosiaalinen_perima.pdf 

 

Squire, Corinne (2008) Experience-centred and culturally-oriented approaches to narrative, I boken 

Andrews Molly, Squire Corinne & Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing narrative research. Sage 

publications.  

 

Squire Corinne, Andrews Molly & Tamboukou Maria (2008) What is narrative research? I boken 

Andrews Molly, Squire Corinne & Tamboukou Maria (eds.) (2008) Doing narrative research. Sage 

publications.  

 

Suurpää, Leena (toim.) (2009) Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan. 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 27.  

 

Suutari, Minna (toim.) (2001) Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja 

yhteiskunnan reunoilla.  Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 20. 

 

Tanner Jennifer Lynn, Arnett Jeffrey Josh (2009) The emergence of “emerging adulthood”. The 

new life stage between adolescence and young adulthood, I boken Furlong Andy (ed.) (2009) 

Handbook of Youth and Young Adulthood. New perspectives and agendas. Routledge. London and 

New York. 

 

Tuohinen Riitta, Vuorinen Pentti (1987) Nuoret työn yhteiskunnassa. Otava. Helsinki. 

 

Tuppurainen, Simo (2009) Muistio nuorten työelämäasenteista ja – arvoista sekä toimenpiteistä 

nuorten työllisyyden edistämiseksi. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. 

Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. 

 

115 
 



Vinnerljung, Bo (1998) Socialt arv. I boken Denvall Verner och Jacobson, Tord (red.) (1998) 

Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Norstedts Juridik.  

 

Wadsworth, M (1991) The Imprint of Time: Childhood History and Adult Life. Oxford. Clarendon 

Press.  

 

Wells, Kathleen (2001) Narrative inquiry. Oxford University Press. 

 

Widerberg, Karin (2010) Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Wigg, Ulrika (2009) Att analysera livsberättelser; i boken Fejes Andreas, Thornberg Robert  (red.) 

(2009)  Handbok i kvalitativ analys. Liber AB, Stockholm.  

 

Willis, Paul (1977) Learning to labor: How working class kids get working class jobs. Columbia 

University Press. 

 

Wrede-Jäntti, Matilda (2010) Pengarna eller livet? En kvalitativ och longitudinell studie om 

långtidsarbetslösa unga i ett aktörsperspektiv. Helsingfors universitet. 

 

Österbacka, Eva (2004) It Runs in the Family. Empirical Analyses of Family Background and 

Economic Status. Åbo Akademis förlag. 

 

Lagar  

Ungdomslagen 27.1.2006/72 www. finlex.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 



BILAGOR 
 

Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersoner (svenska och finska) 

 

Hej!            
                          
Jag heter Camilla Järvistö och jag studerar socialt arbete på magisternivå vid Helsingfors universitet 

och ska skriva min pro gradu avhandling om arbetslösa ungdomar i Sydösterbotten. Själv är jag 

bosatt i Kristinestad. Jag är intresserad av att forska i de orsaker som gör att ungdomar är arbetslösa 

i Sydösterbotten och för att kunna göra detta skulle jag behöva intervjua ungdomar för att kunna 

höra deras egna åsikter och funderingar om arbetslösheten. Jag undrar därför om Du skulle vara 

intresserad av att ställa upp för en intervju angående detta? 

Jag skulle även vara intresserad av att intervjua Dina föräldrar om detta är möjligt för jag ska i min 

pro gradu också utreda om den äldre generationen har liknande erfarenheter av utbildning, arbete 

och arbetslöshet. 

Som intervjumetod använder jag en sk livsberättelsemetod som betyder att du relativt fritt får 

berätta lite om din bakgrund, barndom, skola och tiden nu.  

Jag har fått tillstånd av TE-byrån för min forskning, och på så sätt har jag fått tillgång till 

kontaktuppgifter för att kunna ta kontakt med dig. 

Uppgifter som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt och alla parter garanteras 

anonymitet och jag kommer även att strikt beakta etiska principer under min forskningsprocess. 

Intervjun räcker ca 30 min och jag kommer att använda en inspelningsapparat för att underlätta 

analys av intervjun samt för att undvika felaktiga citat. 

Jag kunde ringa upp dig inom de närmaste dagarna för att höra om du är intresserad av att ställa upp 

för en intervju och vi kunde då komma överens om ett lämpligt tillfälle och plats där intervjun 

kunde göras. Fråga gärna dina föräldrar också om de skulle vara villiga till att delta i min forskning!  

Du kan också skicka e- post för att ge ditt svar, mina kontaktuppgifter är 

camilla.jarvisto@hotmail.com eller skicka sms till nummern 040-xxxxxx. 

Jag hoppas Du vill ställa upp för en intervju för din åsikt är viktig! 

 

mvh 
Camilla Järvistö 
Kristinestad november 2013 
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Hei! 

 

Nimeni on Camilla Järvistö ja opiskelen sosiaalityötä maisteritasolla Helsingin yliopistossa ja olen 

tekemässä pro gradu tutkielmaani jossa käsittelen nuoria työttömiä Suupohjan alueella. Itse asun 

Kristiinankaupungissa. 

Olen kiinnostunut tutkimaan syitä nuorten työttömyyteen ja siksi olen ajatellut haastatella nuoria 

työttömiä henkilöitä jotta he itse saisivat kertoa ajatuksistaan ja mielipiteitään työttömyydestä ja 

siihen liittyvistä asioista kuten koulutuspoluista ja muuten elämästä. 

Siksi kysyn jos Sinä olisit halukas osallistumaan haastatteluun? 

Olisin myös kiinnostunut haastattelemaan vanhempiasi jos mahdollista koska tutkin myös 

vanhempien sukupolvien ajatuksia ja kokemuksia työttömyydestä ja olen kiinnostunut kuulemaan 

kuinka heidän koulutusvalinnat jne. ovat mahdollisesti vaikuttaneet nuoren valintoihin.    

Olen tutkimustani varten saanut tutkimusluvan TE-toimistolta ja näin ollen sain sinun yhteystietosi. 

Käsittelen haastatteluissa ilmenevät asiat luottamuksellisesti ja kaikki osanottajat saavat esiintyä 

nimettöminä.  Noudatan myös eettisiä periaatteita koko tutkimusprosessini aikana. 

Haastattelu kestäisi noin 30 minuuttia ja käytössäni on äänityslaite jotta voisin analysoida 

haastattelut oikein ja välttää virhesitaatteja.   

Voisin soittaa Sinulle parin päivän jälkeen kuullakseni jos olet halukas osallistumaan haastatteluun 

ja jos mahdollista sopia haastattelupäivä ja paikka joka kävisi Sinulle ja vanhemmillesi. 

Voit myös lähettää sähköpostia ja kertoa vastauksesi osoitteeseen camilla.jarvisto@hotmail.com tai 

lähettää viestin numeroon 040-xxxxxxx. 

Kysy myös mielellään vanhemmiltasi jos he olisivat halukkaita haastatteluun! 

Toivon että voisit osallistua tutkimukseeni koska Sinun mielipiteelläsi on väliä 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Camilla Järvistö 

Kristiinankaupunki marraskuu 2013 

 

 

 

 

 

 

118 
 

mailto:camilla.jarvisto@hotmail.com


Bilaga 2. Intervjuguide, ungdomar 

 

Bakgrunds frågor 
- Ålder 
- Familj; vem hör till din familj? 
- Föräldrars situation nu; arbete, arbetslös, pension, annat? 
- Boendeform, hur bor du? hos föräldrar/ självständigt? 
- Utbildning, skolor, kurser? 

      Vidare frågor 
 
Barndom 
Berätta lite om din barndom; 

- Hur var du som barn? 
- Fanns det nära relationer i barndomen? till vem/hurudana? 
- Relationer till släktingar, mor- och farföräldrar? 
- Vem av de vuxna stod dig närmast?  
- Vad jobbade föräldrarna med?  
- Familjens ekonomiska situation? 
- Berätta om positiva/negativa faktorer i hemmet/atmosfär i vardagen, t.ex. om arbetslös 

förälder, vardagen? 

Skolan 
Berätta om din tid i skolan;  

- Minnen från låg-och högstadiet  
- Yrkesskola  
- Bra/dåliga minnen? om dåliga minnen, vad är orsaken? bra minnen, vad speciellt? 
- Kompisar i skolan?  
- Relation till lärare? 
- Föräldrarnas andel i skolarbetet/ uppmuntran, stöd, närvarande? (hjälp med läxor/med på 

föräldramöten, skolans fester osv., fråga hur skoldagen gått?)  

Arbetslös 
Berätta om din tid som arbetslös; 

- Hur länge?  
- Vad gjorde att du anmälde dig som arbetssökande?  
- Vad gjorts från arbets-och näringsbyråns håll? 
-  Resultat? 
-  Bra/dåligt med arbets-och näringsbyråns tjänster? 
- Vilket är det största hindret enligt dig för att få jobb?  
- Vilken är den största möjligheten att få jobb? vad är du bra på? 
- Vem är den som du kan bäst prata med om arbetslösheten?  
- Vem stöder dig mest i din arbetslöshet? Vem ger ekonomiskt/emotionellt stöd? 
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Fritid 
 

- Vad gör du på din fritid? Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
- Stör det dig att du är arbetslös/saknar ”riktigt” jobb? 
- Dina kompisar, är de i samma situation? 

 
Jobb 

 
-  Tidigare arbetserfarenhet? 

Livet överlag 
 

- Egna åsikter om den nuvarande livssituationen, att vara arbetslös? 
- Framtidsplaner? vad skulle du vilja jobba med?studera? göra annat? 
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Bilaga 3. Intervjuguide, föräldrar 

 

Bakgrundsfrågor;  
 

- Ålder 
- Familjesituation, vem hör till din familj nu? 

Barndom  
 

- Hurudan var din barndom? berätta litet om den tiden 
- Hur var du som barn? Minnen som lämnat kvar, bra/dåliga minnen? 
- Förhållandet till föräldrarna? bra/dåligt, nära/fjärran 
- Förhållandet till andra vuxna? släktingar 
- Hur var den ekonomiska situationen i barndomshemmet? bra/dålig? Hur framkom detta? 
- Dina föräldrar, jobbade de eller gjorde annat under din barndom? 

Utbildning och skoltiden 
 

- Berätta om din skoltid, har du bra eller dåliga minnen? 
- Hurudan elev var du? 
- Vilka/vilken utbildning genomförde du? 
- Vilken var dina föräldrars roll i ditt skolarbete? Deltagande eller inte? 

Jobb och arbetslöshet 
 

- Kan du berätta litet om din jobbhistoria? 
- Har du upplevt arbetslöshetsperioder? Om ja, hur upplevde du arbetslösheten?  

Livet just nu 
 

- Berätta litet om hur du upplever din situation/ditt liv just nu? Angående dig själv/ditt barn 
- Har barnets arbetslöshet påverkat vardagen i er familj? 
- Vilket är enligt dig det största hindret för att ert barn ska få jobb? 
- Vilka är ert barns möjligheter att få jobb? vad är ert barn bra på? 

 
 
 

121 
 


	Pärm till gradu
	gradutiivistelmalomake2
	Pro gradu, Socialt arv och unga arbetslösa (2)
	1. INLEDNING
	2. Teoretiska utgångspunkter
	2.1.  Det sociala arvet som teoretisk referensram
	2.1.1. Allmänt om begreppet socialt arv
	2.1.2. Den traditionella teorin om det sociala arvet, ” Skå-pojkarna”
	2.1.3.  Den nyare versionen av det sociala arvet
	2.1.4.   Kritiska röster angående teorin om det sociala arvet

	2.2. Teorin om sociala domäner
	2.2.1.  Teorins uppbyggnad
	2.2.2. De fyra sociala domänerna

	2.3. Avhandlingens teoretiska modell

	3. Tidigare forskning
	3.1.   Forskning om ungdomstiden och om dess övergångsregimer
	3.2.  Forskning om ungdomsarbetslöshet, socialt arv och marginalisering

	4. Forskningsmetod och insamling av material
	4.1.  Kvalitativ forskningsmetod
	4.2. Narrativ forskning och metod
	4.2.1. Allmänt om det narrativa forskningsområdet
	4.2.2.    En erfarenhetsbaserad narrativ inriktning
	4.2.3. Vad är en berättelse?

	4.3. Insamling och urval av material
	4.3.1. Sökandet efter intervjupersoner
	4.3.2. Använda kriterier
	4.3.3. Intervjuernas genomförande

	4.4. Datamaterialet; narrativa intervjuer
	4.5. Forskningsetiska aspekter

	5. Analys och bearbetning av det empiriska materialet
	5.1. Analys av det empiriska materialet
	5.1.1. Metodisk ansats och kvalitativ analys i allmänhet
	5.1.2. Den narrativa analysen och analys av livsberättelser
	5.1.3. Det praktiska utförandet


	6.  Livets gång och arbetslöshet; två generationers reflektioner
	6.1.   ”Genom motgångar framåt ”
	6.2. ”Den släta vägen framåt, men akta för gropar”
	6.3.  ”Ingen panik, jag, eller rättare sagt de försöker nog”
	6.4. ”Bestämt framåt, jag är starkare nu och framtiden är min”
	6.5. Sammanställning av forskningsresultat

	7. AVSLUTANDE DISKUSSION
	KÄLLOR
	BILAGOR
	Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersoner (svenska och finska)
	Bilaga 2. Intervjuguide, ungdomar
	Bilaga 3. Intervjuguide, föräldrar



