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1. Abstrakt 

 

Uppsatsen handlar om unga mäns syn på framtiden utifrån om de har arbete eller är 

arbetslösa. I uppsatsen utgår jag från teorier om Avindustrialisering, Arbete, 

Ungdomsarbetslöshet och Identitet och arbete. Detta är teorier som används i min 

undersökning för att skapa större förståelse för vilken situation unga män i industriorten 

Olofström befinner sig i och för att förstå deras åsikter och tankar om arbete, arbetslöshet och 

framtidsvisioner.  

Industriorten Olofström ägnas ett kapitel i min undersökning för att kunna se hur Olofström 

har utvecklats från blomstrande industriort på 1960-70-talet då det fanns stor tillgång på 

industriarbete i Olofström, till dagens samhälle då ständiga rationaliseringar har minskat 

arbetstillfällena och gjort så att det i dagens Olofström inte finns samma efterfrågan på 

industriarbetare som det fanns förr. 

I uppsatsen har jag till största del använt mig utav kvalitativ metod då jag gjort flera intervjuer 

med olika unga män bosatta i Olofströms kommun. Med hänsyn till anonymiteten så 

benämner jag de sex unga männen som jag intervjuat som intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

De intervjuade männen är alla mellan 20 och 24 år med industriutbildning bosatta i 

Olofström. Men här tar likheten dem emellan slut. Det som skiljer dessa unga män åt är att tre 

av dem har arbete inom industrin i Olofström och tre utav dem står utanför arbetsmarknaden. 

I min undersökning studeras bl a hur alla dessa unga män ser på framtiden, hur de ser på ett 

arbete och hur viktigt de anser det är att ha ett arbete, hur de anser att ett arbete påverkar deras 

vuxenblivande och hur de ser på Olofströms framtid som industriort. Resultatet från dessa 

intervjuer visar bl a att de intervjuade männen ser olika på vuxenblivandet och på framtiden 

beroende på om de har arbete eller inte. Männen med arbete har en klart positivare syn på 

framtiden än de män som är arbetslösa. 

 

 

Nyckelord 
Arbete, Ungdomsarbetslöshet, Unga män, Framtidsvisioner, Identitet och 

Vuxenblivande. 
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2. Inledning 

 

I generationer tillbaka så har de flesta männen i Olofström arbetat inom industrin och även de 

flesta av dagens generation unga män hoppas på att få ett arbete inom industrin så att de kan 

bli självförsörjande och på så sätt bli vuxna. Men tiderna förändras och idag är det inte lika 

lätt att få ett arbete i någon av industrierna som det var för tio till tjugo år sedan. Kraven är 

mycket högre idag för att bli anställd och färre arbeten erbjuds, vilket betyder mer konkurrens 

om de arbeten som finns. När dessa unga män inte får några arbeten och inte får känna sig 

självständiga så hamnar deras identitetsutveckling från tonårskille till vuxen självförsörjande 

man i kläm.  

Jag har sett det med egna ögon, killkompisar som drömmer om att arbeta på bruket precis som 

deras pappor, bröder, kompisar o s v gör, men som vid skolans slut står där arbetslösa och 

utan erbjudande om arbete vid någon av ortens industrier. Jag har jämngamla killkompisar 

som är arbetslösa och som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Ibland händer det att de 

har fått någon visstidsanställning på någon industri och då har de varit överlyckliga, men 

deras lycka har aldrig blivit långvarig för visstidsanställningarna har aldrig blivit något annat 

än just visstidsanställningar. Vissa av dessa killar har även hamnat i klorna på alkoholen. Det 

känns så sorgligt att se att vissa av sina gamla killkompisar som gått arbetslösa länge har 

tappat mycket av sitt självförtroende och sin framtidstro och istället tagit till alkoholen som 

någon form av lösning på sina problem. För tyvärr så verkar alkoholen bland mina arbetslösa 

manliga vänner vara något slags substitut för det arbete som de saknar.  

 

Det pågår ständigt en kamp för unga människor för att slå sig in i arbetslivet och på så sätt bli 

accepterad som en vuxen. Hur unga människors framtidsvisioner ser ut verkar vara 

sammankopplade med om man har arbete eller inte. Har man ett arbete så vågar man drömma 

om framtiden, men saknar man arbete så verkar framtiden bara bestå utav ovisshet och man 

vågar inte drömma då man är rädd att bli besviken. 

Jag vill i min uppsats genomföra en studie bland unga män i åldern 20 till 25 år i min 

hemkommun Olofström. Olofström är en liten bruksort där VOLVO och andra industrier 

dominerar som de viktigaste arbetsgivarna. 
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3.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att genom ett sociologiskt perspektiv belysa hur mycket ett 

arbete betyder för unga mäns framtidsvisioner och identitetsutveckling, beroende på om de 

har ett arbete eller ej. Jag vill belysa tankegången bland unga män i ett litet brukssamhälle där 

industrin är den viktigaste arbetsgivaren för unga män.  

 

 

3. Problemformulering 

Min huvudsakliga fråga är; Hur ser dessa unga män på framtiden beroende på om de har 

arbete eller om de är arbetslösa? 

Ser de ljust på framtiden, eller ser de på framtiden som ett stort frågetecken eller har de olika 

syn på framtiden beroende på om de har arbete eller ej? 

Jag vill även undersöka dessa två gruppers syn på arbete; Vad betyder arbete för dessa två 

grupper unga män, och varför de anser att det är viktigt att ha ett jobb?  

Jag vill även undersöka hur synen på framtiden och på arbete spelar in i deras 

identitetsutveckling; Utvecklas man mer genom att man har ett jobb och en trygghet? Känner 

de arbetslösa männen att de vill arbeta för att utveckla sig själva, eller bryr de sig inte? 

Dessa frågor är de som jag huvudsakligen söker svar på i min undersökning. 

 
 

 

 

4. Metod 
 

4.1 Beskrivning 
Jag har valt att göra en empirisk studie i min hemkommun Olofström som är beläget i västra 

Blekinge. I min undersökning har jag använt mig av tre olika metoder; kvalitativ metod, 

kvantitativ metod och litteraturstudie. Den kvalitativa undersökningen har gjorts genom 

intervjuer. Dessa intervjuer bygger på framförallt teoretisk förförståelse, som uppkommit 

genom litteraturstudie och dels på erfarenhetsbaserad förförståelse, då jag själv tillhör 

gruppen unga människor som funderar över framtiden, arbete och etablering i 
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”vuxensamhället”.  Min undersökning har genomförts genom intervjuer med yngre män 

bosatta i Olofströms kommun. Undersökningen har skett både genom enskilda intervjuer och 

som gruppintervjuer. Intervjuerna har skett på olika tidpunkter och på olika platser, och 

intervjupersonerna har själva fått vara med och bestämma tidpunkt och plats för intervjun, allt 

för att de skulle kunna känna sig bekväma och trygga med situationen. Intervjuerna jag 

genomfört i undersökningen har skett anonymt då det är viktigt för intervjupersonerna att 

behålla sin anonymitet. Den kvantitativa metoden har tillämpats då jag även använt mig utav 

statistik från Arbetsförmedlingen i undersökningen. Statistiken har tillämpats för att belysa 

arbetslösheten bland alla invånare i Olofström, men även för att avgränsa och bara visa siffror 

på arbetslösa män och ungdomar i Olofströms kommun. Statistik har även tillämpats för att 

visa siffror på antalet bosatta i Olofström. Litteraturstudien har jag använt mig utav för att 

införskaffa information till mina teorier och för att förstå de olika teorierna bättre. 

Informationen till min teoretiska förförståelse har jag fokuserat genom litteratur gällande; 

Arbete, Arbetslöshet, Identitet, Avindustrialisering, Unga män, Marginalisering och 

Industrisamhällen för att nämna de viktigaste begreppen i uppsatsen. 

 

4.2 Urval 
Min undersökning har riktats mot unga män i åldrarna 18 till 24 år. Dessa män har delats in i 

två olika kategorier beroende på om de har arbete eller om de är arbetslösa. 

Jag har valt att använda mig av intervjuer i undersökningen för att hela min studie bygger på 

att jämföra framtidsvisioner och synen på arbete mellan unga män som har arbete och de som 

är arbetslösa. Jag har valt att intervjua sex personer. Urvalet består av tre intervjuer med unga 

män som har arbete och tre intervjuer med unga män som saknar arbete. 

Kategori I; Unga män som har fast arbete. 

Kategori II; Unga män som är arbetslösa. 

 

 En av dessa intervjuer var en gruppintervju där två unga män som inte har arbete deltog 

tillsammans. Jag valde att inte göra fler än sex intervjuer då tiden inte räcker till för att göra 

fler intervjuanalyser och därför att några intervjupersoner valde att backa ur och inte 

medverka på några intervjuer. 
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4.3 Avgränsningar 
Min undersökning har jag valt att göra i industriorten Olofström. Undersökningen är inriktad 

på unga män med arbete inom industrin och på unga män med industriutbildning i åldrarna 18 

till 24 år. Undersökningen fokuseras på industriarbetare för att jag vill begränsa mig till en 

form av arbetssektor, nämligen industrisektorn. Undersökningen är bara inriktad på unga män, 

och på deras framtidsvisioner och deras syn på arbete. Anledningen till en sådan avgränsning 

och borträknandet av kvinnor i undersökningen beror på att Olofström är en bruksort där 

industrierna spelar en stor roll för kommunens överlevnad. Den största delen av de anställda 

på dessa industrier är män. Dessa män arbetar inom industrin precis som deras fäder och 

övriga generationer tillbaka i tiden har gjort. Många unga män har därför haft planer på att 

arbeta inom industrin redan sedan de varit små. Därför är det högst relevant att inrikta min 

studie på unga män. 

Anledningen till att jag valde ålderskategorin 18 till 24 år är för att jag vill inrikta mig på de 

männen som precis eller nästan precis har tagit steget ut i vuxenvärlden, till ett liv stående på 

egna ben. Det är även män i dessa åldrar som har det svårast att få ett fast arbete, och det är 

ofta de som hamnar i arbetslöshet eller i olika typer av visstidsanställningar. Eftersom min 

undersökning är en empirisk undersökning så har mer arbete lagts ner på insamling av 

empirisk data än på den teoretiska studien. Intervjupersonerna i min undersökning har 

garanterats anonymitet och jag har valt att presentera dem som intervjuperson Ip1, Ip2, Ip3, 

Ip4, Ip5 och Ip6. 

 

 

5. Bakgrund 
Olofström är en liten kommun med cirka 13500 invånare som är belägen i nordvästra 

Blekinge. Olofström är en väldigt vacker kommun som är känd för sitt framgångsrika 

idrottsliv och sina satsningar på idrotten i kommunen. Olofström har fostrat många kända 

idrottsmän och kvinnor i bl a tyngdlyftning, tennis, judo, friidrott och hockey. Olofström är 

även känd för att vara de kända författarna Harry Martinssons och Sven Edvin Saljes 

hembygd. Men mest av allt är Olofström känt för sin industri som samhället är uppbyggt 

kring. Olofström är en så kallad bruksort där industrin är den viktigaste faktorn för 

kommunens överlevnad. Den största och dominerande industrin i Olofström är VOLVO, även 

kallad ”bruket” i folkmun. VOLVO har funnits i Olofström sedan 1926 och har kommit att bli 

en väldigt viktig arbetsgivare i södra Sverige. Runt om VOLVO i Olofström har även andra 
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stora industriföretag vuxit upp. Framförallt är dessa industrier underleverantörer till VOLVO 

och andra biltillverkare.  

På Olofströms kommuns hemsida kan man läsa att ”Idag är den samlade bilindustrin i 

Olofström södra Sveriges största privata arbetsplats” (www.Olofström.se 1999). Att 

Olofströms överlevnad hänger på VOLVO är ingen hemlighet, för som Trondman säger; Utan 

VOLVO är Olofström en kommun med endast utgifter (Trondman.1999:105).  

I flera generationer har män från Olofström arbetat på ”bruket” eller inom någon annan 

industri runt ”bruket”. På 1950-, 60-, 70- och 80-talet var det inga problem att få jobb inom 

industrin i Olofström. Äldre släktingar har t o m berättat att samma dag som de gick ut 

gymnasiet så ringde de från industrierna och frågade om man kunde börja arbeta följande 

vecka. Under 60- och 70-talet räckte inte ens arbetskraften som fanns för att fylla 

arbetsplatserna på industrierna, så arbetskraftinvandring från främst Finland och forna 

Jugoslavien fick fylla alla de återstående arbetsplatserna.  

Idag ser läget annorlunda ut i kommunen. I dagens Olofström är det stor konkurrens om de få 

arbeten som erbjuds på industrierna. Det är i dagens läge ingen självklarhet att få arbete inom 

industrin och för att överhuvudtaget ha en chans krävs industriutbildning eller annan teknisk 

utbildning. Att det blir allt svårare att få arbete inom industrierna i Olofström är ett hårt slag 

mot kommunens unga män som inte har planer på eller vill studera vidare på 

universitet/högskola.  

För att belysa mer explicit hur stor arbetslösheten är och vilka den berör mest så tar jag mig 

här hjälp utav statistik från arbetsförmedlingen. I december 2005 hade Olofströms kommun 

343 (4,2 %) arbetslösa invånare. Kommunen hade även 249 invånare (3,1 %) i speciella 

konjunkturberoende program. I december år 2000 var antalet arbetslösa i Olofströms kommun 

303 invånare (3,5 %) och antalet invånare i konjunkturberoende program var 331 invånare 

(3,8 %)(www.ams.se). Antalet arbetslösa i kommunen har alltså ökat med 40 personer från år 

2000 till 2005, medan personer i konjunkturberoende program har minskat med 82 personer 

från år 2000 till 2005.  

Antalet arbetslösa män i Olofströms kommun var i december 2005 180 personer (4,3 %) och 

114 personer (2,7 %) var placerade i konjunkturberoende program. Under samma period år 

2000 var 152 män arbetslösa (3,3 %) och 148 män (3,3 %) placerade i konjunkturberoende 

program (www.ams.se). Alltså har arbetslösa män ökat med 28 personer från år 2000 till 

2005, medan antalet män i konjunkturberoende program har minskat med 34 personer. 

Då det gäller ungdomar mellan 18 till 24 år i Olofströms kommun så var 88 personer (9,8 %) 

av dem arbetslösa och 78 stycken (8,6 %) placerade i konjunkturberoende program i 
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december 2005. I motsvarande period år 2000 så var 43 (4,4 %) ungdomar i åldrarna 18 till 24 

år i Olofströms kommun arbetslösa och 56 stycken (5,7 %) placerade i konjunkturberoende 

program (www.ams.se). Dessa siffror visar att arbetslösheten bland ungdomar i Olofströms 

kommun har ökat med 45 personer från år 2000 till 2005. Även ungdomar i 

konjunkturberoende program har ökat med 22 personer från år 2000 till år 2005. Tittar man på 

dessa siffror som har lagts fram så kan man se att den största negativa förändringen har skett 

bland Olofströms ungdomar mellan 18 och 24 år. Det är i denna kategorin som arbetslösheten 

har ökat mest. 

 
 
6. Teori 
 
6.1 Avindustrialisering 
I mitten av 1800-talet så startade industrialiseringen på allvar i det svenska samhället. 

Efterfrågan på arbetskraft ledde till att många människor från jordbruket istället valde att 

börja jobba i industrin. Under de följande decennierna skulle industrin växa sig allt starkare i 

Sverige och i början av 1940-talet så hade industrisysselsättningen övertagit rollen som 

ledande försörjningskälla ifrån jordbruket (Mossfeldt,1987). Under 1960-talet så blomstrade 

tillverkningsindustrin i Sverige vilket t o m ledde till att man hade svårt att finna arbetskraft 

till industrin. Detta i sin tur ledde till arbetskraftsinvandring till Sverige från framförallt 

Finland, forna Jugoslavien och andra länder i södra Europa. Under 1970-talet börjar man dock 

märka av en nedgång av sysselsättningen inom industrin och framåt 1980-talet så har 

servicenäringarna övertagit industrins roll som ledande sysselsättningsskapare 

(Mossfeldt,1987). En stor anledning till industrins nedgång under 1970-talets slut och i början 

av 1980-talet kan förklaras av den oljekris som uppstod under 1970-talet och som bidrog till 

att många industrier fick låg lönsamhet. Under 1980-talets mitt och fram till början av 1990-

talet så återhämtade sig dock industrin igen och sysselsättningen ökade, dock återhämtade den 

sig inte tillräckligt för att kunna konkurrera med servicenäringarna som den ledande 

sysselsättningsskaparen. Under början av 1990-talet skedde ytterligare en rejäl nedgång för 

industrin då en kraftig lågkonjunktur inleddes och detta bidrog starkt till dålig lönsamhet för 

industrin. Under slutet av 1990-talet och fram tills nu så har dock industrin återhämtat sig och 

produktiviteten har ökat. Trots detta så minskas hela tiden antal anställda inom 

industrisektorn. I dagens samhälle så har industrins rationaliseringar och jakt på låga 

kostnader resulterat i att begreppet avindustrialisering har börjat diskuteras. Många anser att 
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de flesta gamla industriländer är på väg att avindustrialiseras och istället är på väg in eller till 

och med har kommit in i en ny epok. När man talar om denna nya epok så brukar man 

benämna den som tjänstesamhälle, postfordism, postindustrialism eller informationssamhälle 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Utvecklingen i de gamla industriländerna pekar faktiskt på 

att den traditionella industrin har passerat sin storhetstid.  

Anledningarna till avindustrialisering är många. Industrier är ständigt på jakt efter att 

rationalisera industrin och öka sin produktivitet och konkurrenskraft gentemot andra 

industrier. För att uppnå dessa krav så är industrin ständigt på jakt efter att sänka sina 

kostnader. De vill kunna tillverka så mycket som möjligt till billigaste pris. Stora 

rationaliseringar har skett inom industrin sedan tekniken utvecklats så pass mycket så att man 

kunde börja byta ut mänsklig arbetskraft och istället ersätta den med robotar. Robotar är en 

viktig del i industrins jakt på ökad produktion till lägsta kostnad. En robot behöver ingen lön, 

inga sociala kostnader och den kan i många fall göra jobb som det behövts flera människor för 

att göra. Globaliseringen är en annan faktor som spelar in i att de gamla industriländerna 

avindustrialiseras. Globaliseringen gör det möjligt för kapital, tjänster, arbete och varor att 

röra sig fritt över nationella gränser (Hansen, 2002). Globaliseringen och de tekniska 

förändringar som skett har gjort det möjligt för företag att flytta sin verksamhet i stort sätt vart 

de vill i världen. Företagen kan helt enkelt lägga sin verksamhet där det är billigast att bedriva 

sin produktion. Delvis så flyttar företag sin produktion till andra länder för att de vill komma 

närmare en annan marknad, men den största anledningen tycks faktiskt vara att få ner sina 

kostnader och samtidigt tjäna mer pengar. I västvärlden så har vi svårt att konkurrera med u-

länderna då det gäller billig arbetskraft och förmånliga lagstiftningar som gynnar företagen. 

”Volvo uppger att tre nya jobb vid deras fabriker i Kina ger ett nytt högkvalificerat jobb i 

Sverige” (Von Otter, 2004, s57). Vi kan helt enkelt inte konkurrera med dessa u-länder då det 

gäller att producera billigt. Att många stora och viktiga företag idag har blivit transnationella 

gynnar vissa, men fördärvar för andra. Med detta menar jag att beslut om investeringar, 

nedläggningar och utflyttning av produktionen inte bestäms på lokal nivå där industrin har sin 

tillverkning. Dessa beslut fattas istället på en central nivå, ofta långt ifrån industrierna som 

man fattar beslut om. En koncernledning kan t ex besluta om att investera i vissa områden och 

även besluta att inte investera i ett annat område. Dessa beslut kan leda till att man på någon 

plats skapar en massa nya arbetstillfällen medan en annan plats förlorar alla sina 

arbetstillfällen. Dessa transnationella företag bryr sig inte om vad deras beslut får för 

betydelse för orter eller länder där deras industrier ligger så länge företaget tjänar på sina 

beslut. 
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6.2 Arbete 

Att definiera vad arbete är kan bli väldigt svårt då begreppet arbete innebär så väldigt mycket. 

När man pratar om arbete tänker nog de flesta på förvärvsarbete, även kallat lönearbete. Alltså 

det arbete som var och en bedriver för att tjäna pengar till sin överlevnad. Men arbete kan 

även innebära arbete som man t ex lägger ner då man målar ett rum i sitt hus eller då man 

stryker sin tvätt. Detta räknas också in i kategorin arbete.  

Arbete är en form av verksamhet som man bedriver för att man har ett mål som man vill 

uppnå eller för att man har ett behov som måste tillgodoses. Exempel på detta är t ex att man 

har som mål att bygga en veranda till sitt hus. För att få sin veranda krävs att man lägger ner 

arbete för att få verandan byggd, för en veranda bygger sig inte själv. Visserligen så kan man 

anställa någon för att bygga verandan åt en, men oavsett vilket man väljer så krävs det arbete 

för att få verandan byggd. Kan du inte bygga din veranda själv utan behöver anställa någon 

som gör det åt dig så krävs detta att du betalar för dessa tjänster och för att betala för dessa 

tjänster så behöver du själv arbeta och tjäna ihop pengar för att kunna betala för dig. De flesta 

behöver även arbeta för att uppfylla sina behov. Man behöver ju t ex mat, tak över huvudet 

och kläder för att överleva. För att kunna få dessa saker så måste de allra flesta jobba, 

antingen genom lönearbete så att man får ut en lön som betalar för dessa nödvändigheter eller 

genom att själv odla sin mat, bygga sitt hem och sy sina kläder. Hur man än vrider och vänder 

på det så krävs det arbete för att uppnå både sina mål och behov. Arbete är alltså inte målet 

utan ansträngningen för att kunna nå målet (Furåker, 1991. s16).  

Marx anser att arbetet är det som skiljer oss från djuren. Ett bi bygger sina vaxceller med stor 

precision och skicklighet som skulle göra en mänsklig byggarbetare grön av avund, men det 

som skiljer ett bi och en byggarbetare åt är att byggarbetaren tänker ut sitt arbetsprojekt i 

huvudet innan han bygger det. Vid arbetets slut så får arbetaren fram ett resultat som han 

redan hade föreställt sig om hur det skulle bli. Ett bi bara bygger utan att ha några 

förutbestämda tankar om vad arbetet ska resultera i. Ett bi bygger så att säga sina vaxceller 

som det alltid gjort enbart för praktiska och överlevnads motiv. En människa tänker ut vad de 

vill att deras arbete ska resultera i och hur de vill att allt ska se ut. Arbetet är som sagt var inte 

målet utan vägen för att nå målet (Hansen, 2002. s34). 

”Arbete kan förklaras som en process varigenom människor med hjälp av sin arbetskraft och 

olika arbetsmedel (verktyg, redskap) omvandlar ett arbetsföremål (objekt) till en i förväg 

planerad produkt eller resultat” (Furåker,1991:16). 
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Att arbetsbegreppet är stort är redan förklarat. Det finns olika indelningar av begreppet arbete 

och det begrepp som jag tänker fokusera på i min uppsats är lönearbete. 

Lönearbete innebär att man ”hyr ut sin arbetskraft mot pengar” (Furåker,1991. s29). 

Offentliga institutioner, företag, privatpersoner och övriga kapitalägare som har råd att hyra 

arbetskraft köper sig arbetskraft i utbyte mot pengar. Lönearbetet med arbete mot pengar blev 

vanligt i samband med industriernas uppkomst under mitten av 1800-talet. Kapitalägarna, 

d v s de som ägde industrierna och produktionsmedlen, behövde arbetskraft för att kunna 

driva sina fabriker och få igång produktionen. Kapitalägarna började helt enkelt erbjuda 

pengar till människor i utbyte mot deras arbetskraft (Furåker,1991). Industrialiseringen ledde 

till att en ny typ av klass i samhället växte fram, denna klass kom att kallas arbetarklassen. 

Arbetarklassen bestod utav människor som sålde rätten över sin arbetskraft och sin 

arbetsförmåga till kapitalägarna i utbyte mot pengar. Många människor från landsbygden 

strömmade till orter där industrierna etablerade sig för att förhoppningsvis få ett arbete och på 

så sätt kunna försörja sig. Innan industrialiseringen satte igång på allvar så var jordbruket den 

största försörjningskällan för människor, men under årtiondena som gick så kom industrin och 

lönearbetet att bli människors viktigaste arbetsform och försörjningskälla. Arbetsmarknaden 

kallas ”den marknad på vilken människors arbetskraft säljs och köps som en vara” (Hansen. 

2002:35). Idag så har den svenska arbetsmarknaden expanderat så mycket att den omfattar 

cirka 80 % av befolkningen mellan 16 och 64 år (Hansen, 2002. s.44). Lönearbetet är idag det 

allra vanligaste sättet i västvärlden att arbeta och försörja sig på. Människor arbetar för att 

kunna försörja sig och för att kunna ha råd att leva. Människor behöver sin inkomst för att t ex 

ha råd att betala hyra, mat, övriga räkningar och för att kunna roa sig och kanske köpa det 

som man vill ha. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där nästan allt kostar pengar. Ett 

lönearbete kan betyda evigt slit och släp för många, men samtidigt så har lönearbetet kommit 

att bli en väldigt viktig del i människors liv. Dels bidrar lönearbetet till sociala kontakter för 

människor, man får arbetskamrater och på så sätt utökas ens sociala nätverk.  

 

 

6.3 Ungdomsarbetslöshet 
Arbetslös är man när man inte har något lönearbete, när man inte har en inkomst till att kunna 

försörja sig själv. Arbetslösheten styrs tydligt av hög- och lågkonjunktur. När det är 

lågkonjunktur så ökar arbetslösheten p.g.a. att efterfrågan på varor och tjänster minskar. 

Företag får svårt att sälja sina produkter och tjänster vilket resultera i att de kan behöva varsla 
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anställda för att inte gå med förlust. Under högkonjunkturen ökar också efterfrågan på varor 

och tjänster och detta brukar leda till att företag behöver anställa människor för att klara av att 

producera för att möta efterfrågan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lågkonjunktur). 

Arbetslöshetens utveckling i Sverige påverkas också starkt av tillverknings- och 

byggnadsindustrins nedgång som leder till minskad efterfrågan på lågutbildad arbetskraft 

(Bolin & Lövgren, 1995). I början av 1990-talet så inleddes en lågkonjunktur som ledde till en 

kraftig nedgång för tillverknings- och byggnadsindustrin. Detta i sin tur ledde till stora 

nedskärningar och uppsägningar av personal. Väldigt många människor blev arbetslösa i 

Sverige vid denna tidpunkt och även om arbetslösheten har sjunkit mycket sedan dess ligger 

arbetslösheten ändå kvar på en väldigt hög nivå i början av 2000-talet (Hansen, 2002). 

Arbetslöshet är ett hårt slag för alla människor som drabbas av arbetslöshet. Men den 

ålderskategori som drabbas hårdast av arbetslöshet är ungdomar under 25 år. Idag pratas det 

mycket om ungdomsarbetslöshet i Sverige och ungdomsstyrelsen gör ständigt nya utredningar 

om ungdomars etablering i vuxenvärlden och på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan 

ungdomsarbetslöshet och vuxenarbetslöshet är framförallt att ungdomsarbetslösheten är 

högre. Ungdomsarbetslöshet kännetecknas traditionellt sett framförallt av ”återkommande 

arbetslöshetstillfällen med en in- och utpendling i arbetslöshet” (Bolin & Lövgren, 1995. 

s.75). Ungdomar pendlar så att säga mellan olika tidsbegränsade arbeten och mellan dessa 

arbeten så lever ungdomar i arbetslöshet i väntan på nya visstidsanställningar. Denna in- och 

utpendling mellan olika tidsbegränsade arbeten och arbetslöshet pågår ofta under längre 

perioder för unga människor och har därför kommit att kallas för permanent tillfällighet 

(Bolin & Lövgren, 1995). 

 

Ungdomar under 25 år saknar ofta högre utbildning då de valt att inte studera vidare efter 

gymnasiet eller för att de helt enkelt inte hunnit vidareutbilda. Dessa ungdomar räknas då till 

kategorin lågutbildade och får därför söka arbete utan krav på högre utbildning. 

Arbetslösheten bland ungdomar är också känsligare för ”konjunktur-, struktur- och 

säsongförändringar” (Bolin & Lövgren, 1995. s.75). Då en lågkonjunktur inträffar och företag 

varslar anställda blir det ofta ungdomarna som får sluta först p g a att de varit anställda minst 

tid på företaget eller för att de oftast inte har mer än visstids- eller timanställning för att 

nämna två exempel. Detta brukar leda till att ungdomsarbetslösheten har en förmåga att öka 

snabbare än annan form av arbetslöshet och även har svårare för att snabbt återgå till den 

sysselsättningsgrad som fanns innan ökningen av arbetslösheten (Bolin & Lövgren, 1995). På 

nästa sida visas ett diagram som visar hur arbetslösheten mellan män och kvinnor i olika 
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åldrar har sett ut i Sverige mellan 1976-2000. Att ungdomsarbetslösheten har varit den största 

formen av arbetslöshet under hela denna period kan man tydligt se på diagrammet. 

Diagrammet visar att högst har ungdomsarbetslösheten varit under 1990-talet och lägst har 

den varit i början av 1970-talet och under de sista åren av 1980-talet. 

 

 
(Bildkälla: SCB i Hansen & Orban, 2002. s80) 

 

 

6.4 Arbete och identitet 
Att avsluta sin gymnasieutbildning är ett stort steg för ungdomar. De avslutar inte bara sin 

grundskoleutbildning och lämnar det trygga ungdomslivet bakom sig, utan de tar också steget 

in i vuxenvärlden då de avslutar sin gymnasieutbildning. Vid avslutandet av sin 

gymnasieutbildning står man plötsligt på egen hand och förväntas mer eller mindre att man nu 

ska klara sig själv. Studiebidraget som tidigare har varit ens inkomst under större delen av 

åren får man nu klara sig utan. Vill man ha pengar efter gymnasieutbildningen så får man helt 

enkelt arbeta och tjäna ihop sina pengar. Att få ett arbete och på så sätt kunna börja försörja 

sig själv är en viktig del av ungdomars väg in i vuxenlivet. Ett arbete har en väldigt viktig del 

i ungdomars socialisering och identitetsutveckling (Hammarström,1996). Att få ett arbete är 

ett av de viktigaste stegen för att bli självförsörjande och att ta plats i samhället som vuxen. 

Att få ett arbete hjälper ungdomar att utveckla sin självständighet och på så sätt våga ta steget 

från föräldrarnas övervakande hand och istället satsa på ett eget liv med egen bostad, familj, 

socialt nätverk och mycket mer. Ett arbete hjälper även ungdomar att utveckla sin identitet. 
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Idagens samhälle utvecklar många människor sin identitet utifrån sitt arbete. Arbetet är något 

som följer oss igenom livet och det är ofta den typ av arbete vi har som också avgör hur vi 

kommer att leva våra liv. Om två okända människor träffas för första gången så kommer 

sannolikt en av de första frågorna som man ställer till varandra vara; vad jobbar du med eller 

var jobbar du? Människor placerar ofta in varandra i fack och dömer en beroende på vad man 

jobbar som. Man skulle t o m kunna tala om att man delar in sig i ”vi och dem” grupper 

beroende på vilket fack man själv anser sig tillhöra. Arbetar man t ex som industriarbetare så 

identifierar man sig med största sannolikhet med andra industriarbetare, och är man anställd 

inom vården så identifierar man sig troligen med andra anställda inom vården.  

 

Ungdomar nyetablerade i arbetslivet behöver få ett arbete för att känna tillhörighet någonstans 

och på så sätt kunna utveckla sin identitet. Ungdomar behöver känna sig behövda och 

betydelsefulla så att även de kan känna att de bidrar till samhället som många andra vuxna 

redan gör. Att utveckla sin identitet är inget enkelt projekt som sker över en natt utan det är en 

långdragen process som håller på hela livet. När ungdomar studerar och går i skolan så har de 

redan kommit en bit på vägen vad det gäller identitetsutveckling, men det är först då det är 

dags att stå på egna ben som man på allvar börjar utvecklas efter de förutsättningar som finns. 

När man är skolungdom och lever hemma hos sina föräldrar präglas ens identitet av 

föräldrarnas identitet och av vilket fack de tillhör. När man däremot börjar arbeta och har råd 

att flytta hemifrån och stå på egna ben så börjar den identitetsutvecklingen som kommer att 

prägla vem jag är, det självständiga jaget och leda till vilket fack ungdomar kommer att 

tillhöra.  

 

Identitetsutvecklingen till att bli vuxen och känna sig som en del av det vuxna samhället kan 

bli jobbig för ungdomar som är arbetslösa eller som blir arbetslösa, utan arbete får många 

ungdomar svårt att känna sig som en del av det vuxna samhället. Det största problemet för 

arbetslösa ungdomar är att många av dem börjar känna sig utanför och inte behövda. De unga 

människor som kommer från gymnasieskolan behöver komma in i arbetslivet för att finna sin 

plats i samhället. Hammarström skriver ”För att bygga upp en fast identitet behöver en ung 

människa kunna spegla sitt jag i en bekräftande miljö” (Hammarström, 1996. s.25). 

Hammarström anser att arbetet kan utgöra en sådan plats om det är en arbetsplats där de 

anställda känner sig betydelsefulla och där de känner att de blir tagna på allvar av 

arbetskamrater och ledning (Hammarström,1996). Att bli arbetslös som vuxen är också 

väldigt tufft, men skillnaden mellan en arbetslös ”ungdom” och en arbetslös ”vuxen” är att 
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vuxna människor redan har hunnit skaffa sig en förankring på arbetsmarknaden. De har så att 

säga fått vara en del av det aktiva samhället och fått känna sig behövda och viktiga.  

 

Arbetslösa ungdomar däremot har inte fått den chansen (Hammarström,1996). Om ungdomar 

inte blir aktiverade och får något att fokusera på så är risken stor att de istället hamnar i 

utanförskap och känner bitterhet gentemot samhället. Denna dåliga start på vuxenlivet kan få 

negativa konsekvenser för dessa ungdomars identitetsutveckling och socialisering och de kan 

lätt drabbas av stress inför framtiden och depression (Hammarström,1996). 

Arbetet har så att säga många viktiga funktioner för ungdomars socialisering och 

personlighetsutveckling. Ett arbete kan bidra till trygghet i form av inkomst, till att ungdomar 

känner sig betydelsefulla, till status och till psykisk och fysisk hälsa för att bara nämna en del 

av varför ett arbete är viktigt att få för ungdomar (Hammarström,1996). Det finns många 

faktorer som alla spelar in när ungdomar försöker fastställa och utveckla sin identitet, men att 

ha ett arbete och att känna sig betydelsefull är en viktig del av ungdomars positiva 

identitetsutveckling 

 

 

 

7. Resultatredovisning 
 

7.1 Kvalitativ analys av intervjuer med unga män som har arbete eller är 

arbetslösa 
 

I detta avsnitt analyseras intervjuerna som gjorts med sex stycken unga män boende i 

Olofströms kommun. Jag har delat in de intervjuade männen i två olika kategorier beroende 

på om de har fast arbete eller om de är arbetslösa. 

Kategori I; Unga män som har fast arbete. 

Kategori II; Unga män som är arbetslösa. 
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7.1.1 Bakgrundsvariabler 
 

I denna inledande del av resultatredovisningen redovisar jag lite av intervjupersonernas 

bakgrund gällande ålder, gymnasieutbildning och om de har arbete eller inte. Den sista frågan 

är den som sedan delar upp de sex intervjupersonerna i två olika grupper beroende på vad de 

svarat på den.  

Intervjupersonerna i denna undersökning är alla män i åldrarna 20- till 24 år. I kategori I är 

intervjupersonerna mellan 22-24 år och intervjupersonerna i kategori II är mellan 20-22 år. 

Alla dessa unga män är födda under 1980-talets första hälft. Den yngsta respondenten i min 

undersökning är 20 år och de äldsta respondenterna är 24 år. 

 

När respondenterna fick frågan, ”Hur gammal är du?”, svarade de på följande sätt: 

I: ”Jag är 24, Jag är 22 år, 24 år” 

II: ”Jag är 22 år, Jag har precis fyllt 21, 20 år” 

Genom dessa svar så kan man snabbt se vilken ålders kategori min undersökning genomförs i. 

Alla dessa män är födda under 1980-talets första hälft. Den yngsta respondenten är 21 år och 

de äldsta respondenterna är 24 år. 

 

Till frågan om ”Vad har du gått för linje på gymnasiet?” fick jag följande svar:  

Kategori I:  

Ip4: ”Industriutbildning”, Ip5: ” Jag har gått industri” , Ip6:” Industriprogrammet” 

Kategori II: 

 Ip1:”Teknisk”, Ip2: ”Jag har gått industriutbildning”,  Ip3:” Jag med” 

Genom dessa svar så kan man se att min undersökning riktar in sig på unga män med industri- 

och teknisk utbildning.  

 

Frågan om ”Har du något arbete?” svarade respondenterna på följande sätt: 

I: ”Ja jag jobbar på X, Jajamensan, det har jag serru, Ja.” 

II: ”Nej, Nej det har jag inte, Inte jag heller” 

Vid denna fråga börjar den stora skillnaden mellan dessa sex unga män. Tre av dem har arbete 

och tre av dem är arbetslösa. Att ha ett arbete är väldigt viktigt för ungdomars 

identitetsutveckling och för att bli etablerade i vuxenlivet. Ett arbete innebär att man blir 

självförsörjande och kan utveckla sin självständighet. Tre av dessa sex män har lyckts bli 
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självförsörjande och har tagit steget in i vuxenvärlden. De andra tre är arbetslösa och kan inte 

försörja sig själva och de har inte kunnat ta det slutgiltiga steget in i vuxenvärlden. 

Jag kommer nu att analysera intervjuerna var för sig i två olika grupper beroende på om man 

har arbete eller är arbetslös.  

 

 

7.2 Intervjuredovisning av kategori II; Unga män som är arbetslösa 
I denna del av resultatredovisningen redovisas resultaten från intervjuerna med de unga 

männen utan arbete. 

 

 

7.2.1 Att söka arbete 
KJ: ”Har du något arbete just nu?” 
Ip1: ” Nej.” 
Ip2: ”Nej det har jag inte.” 
Ip3:” Inte jag heller.” 
 

Dessa tre männen står utanför arbetsmarknaden och utan egen försörjning. Dessa svar tyder 

på att de inte har kunnat ta steget fullt ut i vuxenvärlden då de saknar ett arbete och en 

inkomst som är grunden för att kunna försörja sig själv. 

 

KJ: ”Hur länge har du varit arbetslös?” 
Ip1:” Sen, hmm, 27 september” 
Ip2:”Sedan september tror jag.” 
Ip3:”Sedan början på oktober.” 
 

Dessa svar visar att respondenterna vid intervjuernas tidpunkt hade varit arbetslösa från två 

till fyra månader. Att inte ha något att aktivera sig med skapar en tristess och även frustration 

över att inte känna sig behövd. Att få ett arbete är en viktig del i ungdomars etablering i 

vuxensamhället.  

 

KJ: ”Var arbetade du tidigare innan du blev arbetslös?” 
Ip1:” På en fabrik i Hässleholm. I två månader.”  
Ip2: ”Jag jobbade på XXXX, men det var ju bara ett sommarjobb som jag fick förlängt till 
oktober.” 
Ip3:” Jag jobbade på XXX och det var med ett sommarjobb, men jag har visserligen jobbat 
på XXX innan. Då jobbade jag väl där i fyra månader eller nåt.” 
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Dessa svar visar att männen har haft arbete med fast inkomst innan de blev arbetslösa. Dessa 

arbeten visar sig dock i två av fallen vara sommarjobb som blivit något förlängda. Ett 

sommarjobb är bara säsongsarbete som är tidsbegränsat över sommaren. Ofta så är 

säsongsarbeten de enda arbeten som ungdomar kan lyckas hitta då dessa arbeten inte lockar 

äldre människor då de just är tidsbegränsade.  

 

KJ: ”Har du haft fler jobb än det jobbet efter gymnasiet?” 
Ip1: ” Eh, ja jag har haft sommarjobb på XX.” 
IP2: ”Ja jag har haft några stycken.” 
IP3: ” Ja jag har haft två stycken andra jobb innan jag sommarjobbade på XXXX.” 
 

Dessa svar visar att dessa unga män har haft flera olika arbeten efter sin gymnasietid. Trots 

detta så har de inte fått några tillsvidare anställningar på något av dessa arbeten. De 

intervjuade männen i denna intervju har hamnat i ett system av in- och utpendlande i 

arbetslivet där de inte har lyckats få några längre anställningar. 

 

KJ: ”Hur lång tid har du varit arbetslös totalt sedan du gick ut gymnasiet?” 
Ip1: ” Ja du. [Lång tystnad]. Fyra månader i alla fall.” 
Ip2: ”Jag tror jag har varit arbetslös i nästan ett år sammanlagt.” 
Ip3: ”Jag tror jag har varit arbetslös i ca nio eller tio månader sammanlagt, men jag är inte 
helt 100 på det. Men det är nåt sånt.” 
 

Dessa svar visar att de intervjuade männen har stått utanför arbetslivet under långa perioder 

sedan de avslutade sin gymnasieutbildning och trädde in i vuxenvärlden. Dessa män har under 

stor del av sitt vuxna liv varit arbetslösa och stått utanför arbetslivet vilket har medfört att de 

saknat egen inkomst för att kunna försörja sig själva.  

 

KJ: ”Hur många arbeten har du sökt under din sammanlagda tid som arbetslös?” 
Ip1: ”50 stycken i alla fall.” 
Ip2: ” Jag har sökt en jävla massa jobb. Känns som det är det enda jag sysslar med 
[skrattar]. Vet inte exakt hur många jag sökt men säkert 100 jobb sedan jag gick ut gymnasiet 
år 2002.” 
Ip3: ”Jag är inte heller helt hundra på hur många jobb jag har sökt, men jag skulle nog 
kunna tippa på 50-60 stycken i alla fall.” 
 

De intervjuade männen har alla sökt många jobb under sina tider som arbetslösa. Trots detta 

har de inte fått några arbeten. Att de sökt så många arbeten och inte fått ett enda visar att det 

inte är lätt att få ett arbete. Att hela tiden söka arbete efter arbete och ändå inte få något sänder 

ut signaler till dessa unga män om att de inte är behövda.  
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7.2.2 Arbetets betydelse 
KJ: ”Vad betyder ett arbete för dig?” 
Ip1: ”Pengar. [Skrattar] Ja för får man inget jobb så får man inga pengar.” 
Ip2: ”Svår fråga. Arbete betyder jättemycket för mig, framförallt så betyder det pengar, men 
även sysselsättning och gemenskap. Det är så jävla tråkigt att bara gå hemma och inte ha 
något att göra och jag saknar den gemenskap som man får med sina jobbarkompisar. Där jag 
jobbade sist hade vi så jäkla kul ihop. Jag saknar att få en lön också, nu har jag ju a-kassa 
men det är ju inte lika mycket som en lön.” 
Ip3: ”Pengar är det som betyder mest för mig. Jag har inte rätt att stämpla ännu för jag har 
inte varit med i facket så länge så pengarna är det som betyder mest för mig med ett arbete. 
Känns så jävla bittert att knappt ha något att leva på i månaden. Men jag håller ju med Ip2 
om att ha något att göra och att ha jobbarkompisar betyder också mycket med ett arbete.” 
 

Dessa svar visar att det som dessa män tycker betyder mest med ett arbete är pengar. De 

menar på att utan ett arbete så får man inga pengar till att försörja sig. En av männen har A-

kassa, men tycker att det är för lite pengar att leva på. Men två av de intervjuade männen 

framhäver även att sysselsättningen, d v s att ha något att göra och arbetskamrater betyder 

väldigt mycket med att ha ett arbete. Ett arbete betyder att man får en inkomst vilket är väldigt 

viktigt för dessa unga människor som vill bli självständiga och klara sig själva. Ett arbete för 

dem även in i den sociala gemenskap som ofta råder på arbetsplatser arbetskamrater emellan. 

Arbete bidrar även till att ge sysselsättning så att man känner sig behövd och har något att 

göra.  

 

 KJ: ”Varför är ett arbete viktigt för dig?” 
Ip1: ” Nu måste jag tänka efter lite. [Lång tystnad]. För det är inte roligt att vara arbetslös. 
För att det är en trygghet att ha ett arbete. Det skulle underlätta mycket.” 
Ip2: ” För att kunna leva och klara sig själv. Man måste ju kunna försörja sig annars så får 
man ju kronofogden efter sig [skrattar]. Utan ett jobb får man ju ingen lön och utan lönen så 
kan man ju inte klara sig själv. Nu har jag visserligen a-kassa så jag klarar mig ekonomiskt, 
men jag har ju inte lika gott om pengar som jag hade innan. Ett jobb är ju viktigt för att ha 
något att göra också, att bara gå hemma är så jävla tråkigt. Klart att jobba också kan vara 
jävligt tråkigt men man har i alla fall något att göra och man har ju sina jobbarkompisar att 
snacka skit med.” 
Ip3: ” Pengar, pengar och åter pengar. Nu låter jag väl som någon jävla pengargalning 
[skrattar]. Men det är faktiskt det som är viktigast för mig då det gäller arbete. Visst jag 
håller med Ip2 om att jobbarkompisar och att ha något att göra också är jävligt viktigt. Men 
jag har ju ingen a-kassa som Ip2 har så därför anser jag att pengarna är det absolut viktigast 
med ett jobb. Jag bor fan hemma hos morsan och farsan ännu för att jag inte har råd att 
flytta. Känner mig som en loser, Ip2 har ju i alla fall en egen lägenhet och en flickvän som 
försörjer han [skrattar].” 
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Med dessa svar så kan man snabbt konstatera att det som dessa unga män tycker är det 

viktigaste med ett arbete är pengar, d v s de pengar som man får genom lönearbete. De anser 

att pengarna är viktiga för att de bidrar till att man kan försörja sig själv och på så sätt kunna 

stå på egna ben. Utan pengar är dessa unga män beroende av andra för att överleva och de 

anser att ett arbete med en inkomst skulle göra dem självständiga. De anser helt enkelt att ett 

arbete ger en trygghet i form av en inkomst. En av respondenterna framhåller även att han 

anser att ett arbete är viktigt för honom för att sysselsätta sig och för att få nya sociala 

relationer. Även en av de andra respondenterna instämmer i att detta är viktigt. Ett arbete är 

alltså viktigt för dessa unga mäns utveckling som vuxna och självständiga människor. Att 

vara ekonomisk oberoende och kunna försörja sig själv är väldigt viktigt för dessa mäns 

identitetsutveckling. 

 

KJ: ”Hur skulle ett arbete underlätta ditt liv?” 
Ip1: ”Med pengar, med en fast inkomst. För utan pengar så kan man inte köpa saker. Man 
kan inte betala hyra eller bensin eller andra saker utan pengar.” 
Ip2: ”Hade jag haft ett fast jobb så skulle jag och flickvännen tänkt att köpa hus. Vi har 
pratat om att det hade varit kul att ha ett hus och kanske börja planera för att skaffa barn. 
Hade jag haft ett fast arbete så hade jag ju fått ta huslån på banken och med en fast inkomst 
så hade jag ju haft råd att betala av på lånet varje månad. ”Sara” tjänar ju inte så pass 
mycket så att hon hade haft råd att stå för lånet själv. Så på så vis så hade ett arbete 
underlättat mitt liv väldigt mycket. Men, men vi får väl se vad som händer.” 
Ip3: ”Om jag hade fått ett fast jobb så hade jag kunnat flytta hemifrån och klarat mig själv. 
Jag vill så gärna flytta hemifrån nu, men jag kan ju inte för att jag inte har någon inkomst. 
Men ett arbete hade ju klart underlättat många grejer i mitt liv, jag hade haft råd att göra 
mer saker och jag hade kanske kunnat ta ett lån för att köpa en bil.” 
 

Dessa svar tyder på att de intervjuade männen bär på en frustration för att de har många planer 

och önskningar på vad de vill göra och över vad de behöver, men utan ett arbete så varken kan 

de eller har möjlighet att uppfylla dessa planer, önskningar och behov. De känner sig som de 

fastnat i en punkt av livet och de har inga möjligheter att ta sig vidare framåt utan ett arbete 

med en inkomst. Dessa män har alla olika planer på hur ett arbete skulle underlätta deras liv, 

men i alla de planer som de nämner är pengar en avgörande faktor för att kunna förverkliga 

dessa. 

 

KJ: ”Genom att få ett jobb är det ett tecken på att man är vuxen enligt dig?” 
Ip1: ”Ja. För då kan man betala sina egna saker utan att behöva leva på morsan och farsan i 
all evighet. Får jag ett jobb så vill jag flytta hemifrån.” 
Ip2: ”Ja det tycker jag. Visst jag känner väl mig rätt vuxen nu med, men har man ett jobb och 
kan försörja sig själv och sin familj så är man väl vuxen på allvar. Det är ju genom ett arbete 
som man kommer in i vuxenvärlden på allvar.” 
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Ip3: ”Jag tycker med att om man har ett arbete så är man en del av vuxensamhället. Att 
kunna försörja sig själv är väl ett tydligt tecken på att man klarar sig själv utan att 
föräldrarna behöver försörja en längre. Jag anser i alla fall att jag kommer att räknas som 
vuxen på allvar den dagen som jag kan försörja mig själv.” 
 

Dessa svar visar att männen förknippar möjligheten att få ett arbete med att bli vuxen på 

”allvar”. De anser att när man fått ett arbete så att man kan försörja sig själv då är man vuxen 

och en del av vuxensamhället. De här unga männen ser sig inte som vuxna medborgare på 

allvar då man fortfarande bor hemma och är beroende av att sina föräldrar måste försörja en.  

 

7.2.3 Framtidsplaner och synen på framtiden 
KJ: ” Hur tror du att ditt liv ser ut om tio år?” 
Ip1: ”Ja det har jag ingen aning om [skrattar].” 
Ip2: ”Inte jag heller. Det är lång tid dit, mycket kan hända menar jag.” 
Ip3: ”Ja du Kim, det har jag ingen aning om.” 
 

Dessa svar visar att männen inte har någon aning om hur de tror att deras liv kommer att se ut 

om tio år. De är alldeles för osäkra på hur deras liv kommer att se ut så därför anser de att de 

inte kan svara på denna fråga.  

 

KJ: ”Hur vill du att ditt liv ska se ut om tio år då?” 
Ip1: ”Ojojoj, hm man kanske har fått ett bra jobb och så bor jag utomlands.” 
Ip2: ” Jag vill vara rik och leva i lyx [skrattar). Seriöst talat så hoppas jag att jag och Sara 
har flyttat ihop in i ett fint hus och har 2-3 ungar. Och så hoppas jag att jag har ett bra jobb 
så vi kan leva hyggligt bra. Jag vill ju kunna ge mina ungar en bra uppväxt.” 
Ip3: ” Jag hoppas att jag har ett bra jobb så att jag har råd med ett fint hus och en skitsnygg 
bil med många hästkrafter i [skrattar]. Har alltid velat ha en grym bil. Och så hoppas jag att 
jag har en snygg flickvän och kanske någon unge med. Jag hoppas att jag hunnit resa lite i 
världen med innan jag är 31 år. Vill gärna åka till Thailand och USA i alla fall.” 
 

Dessa svar visar på att de intervjuade männen trots allt har framtidsdrömmar. De önskar en 

framtid med allt från att bo utomlands, bo i ett fint hus, ha en grym bil, att resa och att vara rik 

och leva i lyx. Men något som alla dessa unga män önskar sig ha om tio år är ett bra arbete. 

Ett bra arbete med en bra lön vill de ha för att kunna uppfylla resterande drömmar om hus, bil 

och resor. Dessa svar visar också att de faktiskt vill komma ur sin nuvarande situation som 

arbetslös och istället gå vidare i livet och uppfylla sina drömmar och planer. 

 

KJ: ”Finns det någon framtid för dig i Olofström?” 
Ip1: ”Nej. För det finns inga jobb i Olofström.” 
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Ip2: ”Inte som det ser ut nu, men det blir kanske bättre i framtiden. Jag vill gärna ha en 
framtid i Olofström, men inte som arbetslös. Då flyttar jag hellre.” 
Ip3: ”Nej jag känner inte att det finns det. Det finns fan inga jobb och jag tror inte att det 
kommer att bli bättre inom några år. Men det är ju bara vad jag tror.” 
 

Dessa svar visar att respondenterna inte ser någon framtid för sig själva i Olofström. 

Anledningen som de nämner till att de inte ser någon framtid i Olofström är för att det inte 

finns några arbeten där. Dessa män har svårt att se hur de ska kunna uppfylla sina 

framtidsplaner och drömmar i Olofström då de inte får några arbeten. Arbeten som för dem är 

nödvändiga för att kunna bekosta och uppfylla sina drömmar.  

 

KJ: ”Ser du någon ljusning för att det kan bli fler arbetstillfällen inom industrisektorn i 
Olofström?” 
Ip1: ”Nej det gör jag inte.” 
Ip2: ”Jag vet faktiskt inte. Det går ju lite upp och ner det där, ibland tar de in en massa nytt 
folk och ibland så säger de upp en massa. Men för den närmsta framtiden ser jag ingen 
ljusning måste jag nog erkänna.” 
Ip3: ”Nej snarare tvärtom. Jag tror de kommer att skära ner ännu mer på de anställda. 
Tyvärr så tror jag att det kommer bli så.” 
 

Med dessa svar så kan vi se att dessa unga män är ganska överens om sin uppfattning om att 

det inte kommer att bli någon ljusning mot fler arbetstillfällen inom industrisektorn i 

Olofström. En av de intervjuade männen tror t o m att de kommer att skära ner ännu mer inom 

industrierna vilket kommer att resultera att ännu fler kommer att bli arbetslösa. Denna unge 

man har ingen ljus bild av att framtiden ska bringa fler arbetstillfällen inom industrin i 

Olofström. Den tredje intervjupersonen är osäker på hur det kommer att bli längre fram i 

tiden. Han menar på att det går upp och ner då industrierna ibland anställer folk och ibland 

avskedar de folk. Men han hävdar att det just nu ser väldigt mörkt ut om man vill ha 

industriarbete. 

 

KJ: ”Tror du att Olofström går mot en framtid med avindustrialisering?” 
Ip1: ” Ja det verkar ju inte bättre. Allting hänger på VOLVO när det gäller Olofström” 
Ip2: ” Mycket möjligt, men jag tror inte att det kommer ske över några år för jag tror det är 
en lång och mer utdragen process. Men vem vet vad som händer om tio år eller nåt. Vill inte 
ens tänka på det.” 
Ip3: ”Jag tror faktiskt det, men jag har ingen aning om hur lång tid det kommer att ta.” 
 

Även dessa svar visar att männen delar liknande uppfattning i denna frågan. De anser alla att 

det inte är någon omöjlighet att Olofström går mot avindustrialisering och en av 

respondenterna hävdar att Olofströms öde som industriort hänger på VOLVO. Många av 
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industrierna i Olofström är beroende utav VOLVO så detta stödjer denne unge mannens 

argument. Dessa män har alltså ingen ljus bild utav Olofströms framtid som industriort. 

 

KJ: ”Tror du att du hade sett annorlunda på framtiden i Olofström om du hade haft ett fast 
jobb?” 
Ip1: ” Ja det hade jag säkert gjort. Det hade ju varit lättare att planera för framtiden.” 
Ip2: ” Jag vet inte. Möjligt att man hade sett ljusare på framtiden för stunden om man haft ett 
jobb. Men jag tror fortfarande inte att framtiden ser ljus ut för industrin i Olofström.” 
Ip3: ” Ja det tror jag. Man hade kanske haft mer koll på vad som händer internt och så. 
Framtiden är kanske inte så dyster som vi tror att den är. Men jag vet inte.” 
 

Dessa svar visar att två utav de unga männen hade sett annorlunda på framtiden i Olofström 

om de hade haft ett fast arbete. Den ena av dem anser att det hade varit lättare att planera för 

framtiden, det hade varit lättare för honom att uppfylla sina drömmar och han hade kunnat 

hitta sin plats som vuxen person i Olofström. Den andre unge mannen tror att han hade fått 

bättre information om vad som försiggår inom industrin i Olofström om han hade varit en del 

av industrin. Han hävdar att framtiden för Olofström som industriort kanske inte är så mörk 

som han tror. Den tredje utav dessa unga män anser att han kanske hade sett annorlunda på 

framtiden i Olofström för stunden om han haft fast arbete, men han tror fortfarande inte att 

framtiden för Olofström som industriort ser ljus ut. 

 

 
KJ: ”Vad känner du att du kan göra för att förändra din tro på framtiden?” 
Ip1: ” Jag tror att jag ska börja plugga. Kanske blir det lättare att få jobb då. Men jag vet 
inte vad jag ska plugga till ännu.” 
Ip2: ” Tror inte vi kan göra så mycket. Däremot borde politiker se till att fixa jobb till alla de 
som är arbetslösa. Jag tycker det känns som de skiter i oss om jag ska vara ärlig. Jag kan ju 
inte göra så att det finns mer jobb, politikerna däremot har ju en chans att göra det. Det är 
upp till dem.” 
Ip3: ”Ingen aning.” 
 

Dessa svar visar att dessa intervjuade männen har olika svar på denna fråga. En av dem tänker 

börja studera då han tror detta kan göra honom mer efterfrågad på arbetsmarknaden och att 

han på så sätt lättare kan få arbete och då även förändra sin tro på framtiden. Ip2 tror inte att 

han kan göra så mycket för att förändra sin tro på framtiden. Intervjupersonen tycker istället 

att det är politikers uppgift att ändra hans negativa framtidstro då det gäller arbete. Han tycker 

att han inte kan göra mycket mer än vad han redan gör för att få ett arbete och tycker därför 

att politiker borde göra mer för att få in arbetslösa människor på arbetsmarknaden. Han 

känner sig även sviken av svenska politiker då han tycker att det känns som att politiker 
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ignorerar de arbetslösas situation. Denna unge man visar genom sina svar en bitterhet 

gentemot samhället och de som styr det. Hans svar visar sig att han känner sig utanför och 

inte betydelsefull. Han tycker att samhället helt enkelt inte bryr sig om honom och andra 

arbetslösa. Den tredje av dessa unga män har inget svar på frågan då han inte vet vad som 

skulle kunna göras för att ändra hans negativa syn på framtiden då det gäller arbete. 

 

KJ: ”Känner du någon inre stress eller osäkerhet då du tänker på framtiden?” 
Ip1: ” Nja, jag har inget jobb just nu och det gör mig lite stressad. Jag och tjejen vill ju flytta 
ihop och så, men jag har ju ingen fast inkomst så jag har inte råd. Jag kan inte leva mitt liv 
utan ekonomisk hjälp från andra just nu.” 
Ip2: ” Jag känner både och. Stress för att jag inte får jobb så att jag kan leva som jag vill och 
osäkerhet inför hur min framtid kommer att se ut. Jag vill ju inte vara arbetslös längre.” 
Ip3: ” Nja, stress känner jag väl. Jag vill ju flytta till egen lägenhet och försörja mig själv. Så 
jag är väl lite stressad av att jag fortfarande bor hos mamma och pappa och att jag inte får 
nåt jobb. Men någon osäkerhet känner jag inte kan jag inte påstå.” 
 

Dessa svar visar att alla dessa respondenter känner stress och oro inför framtiden. Det som gör 

dem stressade inför framtiden är att de inte har något arbete så att de kan inte försörja sig 

själva och då inte heller får någon möjlighet att utveckla sin självständighet. Det största 

stressmomentet för dessa män verkar vara att de inte kan försörja sig själva och att de är så 

beroende av andra människor som t ex föräldrar för att kunna leva drägliga liv.  

Dessa unga män lever i någon form av gränsland mellan att vara ung och bli försörjd av sina 

föräldrar och att vara vuxen och vilja försörja sig själv. De vill så gärna ta steget över till den 

”vuxna världen” men utan arbete med en inkomst så saknar de möjlighet att kunna försörja sig 

själva och stå på egna ben. Dessa ungdomars identitetsutveckling riskerar att hamna i en rejäl 

kris då de ständigt är stressade inför framtiden och inte känner sig behövda. Än en gång kan 

det fastslås att dessa män riskerar att hamna i utanförskap och kan komma att utveckla en 

skarp bitterhet gentemot samhället. 

 

KJ: ”Tror du att du måste flytta till en annan ort för att få ett jobb?” 
Ip1: ” Nej. Jag får söka jobb på andra orter i närheten och så får jag väl pendla.” 
Ip2: ” Jag vet inte. Det är möjligt att jag kan hitta jobb någon annanstans, men det måste ju 
vara en plats där Sara kan få jobb med.” 
Ip3: ” Ja det tror jag, men inte i närheten. Verkar vara dåligt med jobb i grannkommunerna 
med. Men jag tror nog att jag skulle kunna få jobb i någon storstad.” 
 

Dessa svar visar att intervjupersonerna är lite splittrade i denna fråga. En av dem tror inte att 

han måste flytta för att få ett arbete, däremot tror han att han kanske kan hitta arbete i närheten 

av Olofström så att han får pendla. En annan av de intervjuade männen tror att han kan 
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komma att behöva flytta för att få arbete. Han tror att han kommer att behöva flytta till en 

storstad för att kunna hitta ett arbete för han menar på att det är dåligt med arbeten i 

Olofströms grannkommuner också. Ip3 vet inte vad han kommer att behöva göra för att hitta 

ett arbete, men han tänker på sin flickvän. Han vill inte flytta någonstans där inte hon kan få 

ett arbete.  

 

KJ: ”Anser du att kommun, län och stat gör tillräckligt mycket för att hjälpa unga människor 
att komma in i arbetslivet?” 
Ip1: ”Nej det tycker jag inte.” 
Ip2: ”Nej absolut inte. De borde satsa mer på att få in unga personer i arbetslivet. Jag tycker 
inte att de gör det nu.” 
Ip3: ”Jag håller med Ip2 helt och hållet.” 
 

Dessa svar visar att respondenterna är överens om att de inte anser att kommun, län och stat 

gör tillräckligt för att få in unga människor i arbetslivet. De visar att de har en väldig negativ 

bild utav de som styr Sverige. Av dessa respondenters svar så kan man tyda att de känner 

bitterhet och besvikelse över att det inte görs mer av de styrande för att förbättra för unga 

människor som hamnat utanför arbetsmarknaden och inte har fått någon chans att ta sig in i 

vuxenvärlden. 

 

 

KJ: ”Slutligen, Tror du att framtiden ser ljus ut för din del då det gäller jobb och annat?” 
Ip1: ”Ja det tror jag, men inte i Olofström. Kanske någon annanstans.” 
Ip2: ”Jag hoppas det, men det återstår och se.” 
Ip3: ”Till slut kommer man kanske få ett jobb, men det ser inte ljust ut nu i alla fall” 
  

Dessa svar visar att männen har olika svar på denna fråga. De ser alla lite positivt på 

framtiden i alla fall, då de alla tror att till slut kommer allt att ordna sig. En av männen tror att 

framtiden gällande arbete och annat kommer att bli ljus för honom, men inte i Olofström. Han 

tror hans ljusa framtid finns någon annanstans. Den andre av dessa unga män tror att 

framtiden kommer att ordna sig gällande arbete och annat, men han tvekar ändå och säger att 

det återstår att se. Den tredje av dessa män tror att det kanske kommer att lösa sig tillslut, men 

han ser inte att det kommer att ordna sig ännu då han anser att det fortfarande inte ser ut att 

skapas fler arbeten för tillfället. 
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7.3 Intervjuredovisning av kategori I; Unga män som har fast arbete 
 I denna del av resultatredovisningen redovisas resultaten från intervjuerna med de unga 

männen med fast arbete. 

 

7.3.1 Att ha arbete 
KJ: ”Vad har du för typ av arbete?” 
Ip4: ” Ett vanligt industriarbete. Jag jobbar skift på XXX” 
Ip5: ” Jag jobbar på XX så det är ett vanligt jävla industriarbete [skrattar]” 
Ip6: ”Det är ett industrijobb.” 
 

Som vi kan se så arbetar alla dessa intervjuade män inom samma arbetsområde, nämligen 

inom industrisektorn. Dessa män har alla gått industriutbildning på gymnasiet och de har 

alltså alla lyckats få arbete inom industrisektorn i Olofström.  

 

KJ: ”Hur länge har du varit tillsvidareanställd?” 
Ip4: ”Hmmm, i cirka fem år tror jag” 
Ip5: ”Jag tror jag har varit det i cirka två år” 
Ip6:” I tre år eller nåt. Kommer inte ihåg riktigt.” 
 

Intervjupersonerna har med sina tillsvidareanställningar kunnat ta plats i arbetslivet och de 

kan med sina två till fem år som tillsvidareanställda känna att de blivit etablerade i arbetslivet. 

De har erbjudit sina tjänster på arbetsmarknaden och de har lyckats få köpare. De har blivit 

lönearbetare som hyr ut sin arbetskraft till arbetsgivare mot betalning i pengar. De har även 

med sina tillsvidareanställningar blivit självförsörjande och kan klara sig själva, och detta 

innebär att de tagit steget in i vuxenvärlden.  

 

7.3.2 Arbetets betydelse 
KJ: ”Vad betyder ett arbete för dig?” 
Ip4: ” Ja du, det betyder ju rätt mycket. Man kan ju hitta på saker och köpa saker” 
Ip5: ” Det betyder mycket. Det betyder framförallt pengar så att jag kan försörja mig, men 
mina arbetspolare betyder med jävligt mycket för mig” 
Ip6: ” Det betyder pengar och trygghet.” 
 

Med dessa svar så kan man konstatera att respondenterna tycker att lönen (inkomsten i 

pengar) är det viktigaste med att ha ett arbete. De tycker att lönen betyder mest för att de får 

pengar till att försörja sig, köpa saker och till att säkra sin ekonomiska trygghet. En av 
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männen framhåller även att den sociala delen av ett arbete med arbetskamrater är väldigt 

viktig. 

 

KJ: ”Så att tjäna pengar betyder mest med ett arbete för dig?” 
Ip4: ” Eh ja, Ja det gör det juh. Och så träffar man ju folk och så med, det är ju med viktigt 
med ett jobb. ” 
Ip5 ” Nej för fan. Visst pengarna är jävligt viktiga, jag hade ju inte jobbat gratis precis 
[skrattar]. Men jag tycker att bra arbetspolare är nästan lika viktigt.” 
 

Med dessa två svar så kan vi konstatera att dessa män även tycker att den sociala aspekten av 

ett arbete är viktigt. De prioriterar det inte före lönen, men de anser att det är viktigt med 

arbetskamrater. Det är ju med sina arbetskamrater som man kan identifiera sig med, det är 

dem man känner sig likvärdig med. Dessa män upplever en gemenskap på sina arbeten 

tillsammans med sina arbetskamrater, de bildar en ”vi”- grupp där de kan känna sig som en 

del av gemenskapen. 

 

KJ: ”Varför är det viktigt för dig att ha ett arbete?” 
Ip4: ” För att jag ska kunna leva som jag gör. För att få pengar till att leva som jag gör. Jag 
behöver ju pengarna för att kunna betala räkningar och saker som jag vill ha”, 
Ip5: ” För att kunna försörja mig. När jag jobbar tjänar jag ju pengar så att jag har råd att 
betala räkningar och allt annat som kostar pengar. Jag bor ju i egen lägenhet nu och det 
hade jag inte kunnat göra om jag inte haft något jobb”. 
Ip6: ” För att få en inkomst. Och för att ha något att göra om dagarna. Det skulle vara så 
jävla tråkigt att gå hemma hela dagarna.” 
 

Även i denna fråga så anser dessa män att en inkomst är det viktigaste med ett arbete. De 

framhåller att det viktiga med att ha ett arbete är att man kan försörja sig själv. Dessa män 

känner sig självständiga då de har ett arbete, och de behöver inte förlita sig på någon annan än 

sig själva för att kunna försörja sig. Att ha ett arbete och en inkomst innebär för dessa män att 

de kan utveckla sin självständighet och sina nya identiteter som vuxna män. De har tagit 

steget från föräldrarnas skyddande hand och försörjning in i vuxenvärlden där deras 

försörjning och överlevnad hänger på dem själva. Med egen inkomst så kan de rikta in sig på 

att starta ett liv på egna ben och även så småningom skaffa sig en egen familj.  

En av männen anser även att ett arbete är viktigt för att man då har något att sysselsätta sig 

med. Man får en uppgift som man måste sköta och man känner sig då behövd vilket är viktigt 

för dessa unga mäns identitetsutveckling. 
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KJ: ”Mår du bra av att ha ett arbete och av att arbeta?” 
Ip4: ” Självklart. Jag arbetar heller hårt än att gå arbetslös. Det känns skönt att ha något att 
göra även om man ibland är trött på det.” 
Ip5: ” Klart att man mår bra av att arbeta. Jag har ju en rutin att följa nu när jag arbetar och 
det är rätt skönt även om det kan va jobbigt med. Det finns väl både för och nackdelar. Det 
som jag mår bra av är ju just det att jag klarar mig själv och har pengar till att göra saker. 
Och det som är negativt är all stress, man är ju helt slut när man har jobbat.” 
Ip6: ” Ja det gör jag väl. Det är ju skönt att ha något att göra för det är tråkigt att bara gå 
hemma och slöa, men jag hade ju inte bangat för att jobba mindre för samma lön [skrattar]. 
Jag gillar att jobba men ibland är man trött på det.” 
 

Med dessa svar kan vi konstatera att dessa män anser att de mår bra av att arbeta. Det tycker 

det är skönt att vara sysselsatta istället för att bara gå hemma och inte göra någonting. Men de 

erkänner också att de ibland är väldigt trötta på att arbeta och att det kan vara krävande.  

 

 
KJ: ”Känner du att du bidrar till samhället genom att du jobbar och försörjer dig själv?” 
Ip4: ” Ja det gör jag ju. Jag betalar ju skatt och så. Och jag behöver ju inte leva på socialen 
eller så heller för jag klarar ju mig själv.” 
Ip5:” Ja det känner jag väl. Jag betalar ju en jävla massa skatt och det är väl att bidra till 
samhället. Jag hjälper ju till att försörja detta landet [skrattar].” 
Ip6: ” Har inte tänkt på det. Men jag bidrar ju till samhället för jag betalar ju skatt.” 
 

Dessa svar visar att dessa män anser att de bidrar till samhället de lever igenom att de betalar 

skatt. Intervjupersonerna känner sig som en del av den stora gruppen människor i samhället 

som genom att arbeta och tjäna pengar bidrar till det svenska samhällets och dess välfärds 

överlevnad. De menar att de är behövda och att deras arbete bidrar till att samhället kan 

fungera.  

 

7.3.3 Framtidsplaner och synen på framtiden 
KJ: ”Hur tror du att ditt liv ser ut om tio år?” 
Ip4: ” Ja du. [Lång tystnad]. Det vet jag inte riktigt.” 
Ip5: ” Jag har vunnit på lotto och är miljonär [skrattar]. Allvarligt talat så vet jag inte. Jag 
har ju visserligen tankar på hur jag vill att det ska se ut, men, men det återstår och se om det 
blir så.” 
Ip6: ” Svår fråga. [Lång tystnad]. Förhoppningsvis har jag familj och eget hus då. Jag 
hoppas jag har hunnit med och resa lite till dess också. Jättesvår fråga, man har ju många 
önskningar om hur livet ska se ut längre fram, men det mesta kommer nog bara att vara 
drömmar [skrattar].” 
 

Dessa svar visar på att två av männen inte alls vet hur de tror att deras liv kommer att se ut om 

tio år. Ip6 hoppas att han om tio år har egen familj, eget hus och att han hunnit resa lite innan 
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dess. Han är den ende av de intervjuade männen som kan redovisa för hur han tror att 

framtiden kommer att se ut. Alla andra intervjupersoner var osäkra på vad de skulle svara på 

frågan då i alla fall två av dem menade på att frågan var svår att svara på för att man säkert 

inte vet hur det blir och för att det som man hoppas ska ske bara är önskedrömmar. 

 

KJ: ” Hur vill du att ditt liv ska se ut om tio år då?” 
Ip4: ” Jag har ju köpt hus här och så har jag ju jobb här, så det kommer väl bli att man bor 
kvar. Jag har ju alla mina kompisar här också så jag lär bo kvar i Olofström.” 
Ip5: ” Jag vill gärna ha hus på landet då. Flickvän och barn hade väl inte heller varit fel 
[skrattar]. Jag hoppas även att jag har avancerat lite på jobbet också.” 
Ip6: ” Som jag sa innan så vill jag gärna ha hus och ha bildat familj då. Jag hoppas att jag 
har ett bra jobb och bra ekonomi så att jag kan resa och göra saker med min familj. Jag är 
själv uppväxt i en familj där vi har haft bra ekonomi så vi har kunnat resa och göra roliga 
saker. Jag vill kunna göra samma saker med min familj. Det är mina realistiska planer för 
framtiden i alla fall [skrattar].” 
 

När de unga männen istället får frågan hur de vill att deras framtid ska se ut så visar det sig att 

de har en del tankar på detta ändå. Det visar sig även att de har lite olika syn på hur just deras 

framtid kommer att se ut. En av intervjupersonerna har redan skaffat hus i Olofström så han 

tror att han kommer att bo kvar där. En annan av intervjupersonerna hoppas att han bor i hus 

på landet. Ett eget hus visar sig vara viktigt för dessa båda dessa unga män.  

Två av dem hoppas även att de har egna familjer. Önskan om en egen familj är något som 

dessa två intervjupersoner räknar upp först när de får frågan om hur de vill att deras liv ska se 

ut om tio år. Familjebildandet verkar således vara viktigt för dessa unga män.   

Två av intervjupersonerna har även planer på hur de vill att deras arbetssituation ska se ut. 

Den ena av de intervjuade männen vill ha avancerat till ett högre arbete där han jobbar nu, och 

den andre hoppas på att han har ett bra arbete om tio år som bidrar till att han får en bra 

ekonomi. Arbetssituationen visar sig vara något som de båda tänkt på inför framtiden.  

 

KJ: ”Hur tror du framtiden ser ut för Olofström som bruksort, ser den ljus eller mörk ut enligt 
dig?” 
Ip4: ” Jag tycker den ser ljus ut. VOLVO finns ju här och Finnveden är också rätt stora och 
så finns det ju en del andra företag som det går bra för.” 
Ip5:” Det vet i fan. Jag hoppas väl att den blir ljus, men man vet ju aldrig. Det snackas ju en 
massa om att det bara är en tidsfråga innan VOLVO packar och drar. Jag tror kanske inte att 
det blir så hemskt, men om det blir nedskärningar inom industrierna här så blir jag ju inte 
förvånad. Så mycket kan jag ju säga i alla fall, men jag tror inte att det blir totala 
nedläggningar.” 
Ip6: ” Ingen aning. Klart att man hoppas att den blir ljus, men det är inget jag kan uttala mig 
om.” 
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Med dessa svar så kan vi se att det råder en viss osäkerhet bland dessa unga män om hur 

Olofströms framtid kommer att se ut. En av dem ser ljust på framtiden då han påpekar att det 

finns många stora industrier i Olofström som det går bra för. De två andra männen är lite mer 

osäkra. De kan inte säga hur de tror att Olofströms framtid kommer att se ut, men de hoppas 

att den ser ljus ut. Den ene av dessa säger att han inte skulle bli förvånad om det kommer att 

bli nedskärningar inom industrin, men han tror ändå inte att industrierna i Olofström kommer 

att drabbas av några stora nedläggningar. Vi kan alltså konstatera av dessa svar att dessa 

intervjuade männen inte anser att Olofströms framtid är mörk utan snarare åt det ljusa hållet. 

 

KJ: ”Är du rädd för avindustrialisering i Olofström?” 
Ip4: ” Nej, inte som det ser ut nu i alla fall.” 
Ip5: ” Nja, inte speciellt, men som sagt så vet man aldrig. Fråga mig igen om några år så 
kanske jag kan svara [skrattar].” 
Ip6: ” Nej det kan jag inte säga att jag är. Inte än på ett par år i alla fall. Det kommer säkert 
vara uppgångar och nedgångar men jag tror inte att Volvo kommer att lägga ner i 
Olofström.” 
 

Genom dessa svar så kan vi se att respondenterna inte är speciellt rädda för en 

avindustrialisering i Olofström den närmaste tiden. En av respondenterna påpekar att det är 

upp och nedgångar men han tror inte att det kommer att leda till att VOLVO kommer att 

läggas ner i Olofström. Dessa män ser inte avindustrialisering som ett hot mot ortens industri i 

nuläget, men en av dem framhåller att han kanske kan svara på min fråga om några år. Att 

avindustrialisering är ett faktum på många håll i västvärlden och att industrierna flyttar sin 

produktion till lågkostnadsländer verkar inte beröra dessa unga män alltför mycket. De verkar 

istället ha en stark tro på Olofström som en framtida bruksort. 

 

KJ:  ”Ser du någon ljusning då det gäller ökade arbetstillfällen inom industrin i Olofström?” 
Ip4: ” Bilindustrin är ju rätt svängig så det kommer väl vara som det är nu. Ibland anställs 
det en massa folk och ibland får en massa folk sluta jobba. Det är ju upp och nedgångar. De 
varslade folk där jag jobbar i våras, men nu börjar de anställa lite folk igen.” 
Ip5: ” Inte den närmsta tiden. Eller inte när det gäller de industrier som redan finns här, men 
ett nytt industriföretag ska starta produktion i Olofström snart så de kommer väl att anställa 
lite folk antar jag.” 
Ip6:” Inte där jag jobbar. Men jag vet ju inte hur det är med de andra företagen, de kanske 
kommer att anställa folk inom den närmsta tiden. Det är svårt att svara på för jag är inte så 
insatt.” 
 
Genom dessa svar så kan vi se att dessa unga män inte ser någon ljusning då det gäller ökade 
arbetstillfällen inom industrin i Olofström. En av dem framhåller att det pendlar upp och ner 
med arbetstillfällen beroende på hur det går för bilindustrin. Det är så att säga en ständigt 
osäker bilmarknad som bidrar till om det finns arbete att erbjuda eller inte. En annan av dem 
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ser ingen ökning av arbetstillfällena inom de industrierna som redan är etablerade i Olofström, 
men han nämner att ett nytt industriföretag ska etablera sig i Olofström och det är i så fall de 
som skulle kunna erbjuda industriarbete i Olofström. Dessa unga män har alla haft turen att få 
arbeten, men de är alla medvetna om att arbetsmarknaden i Olofström går upp och ner och att 
det i dagens Olofström inte är allt för lätt att få ett arbete inom industrin. 
 

KJ: ”Är du rädd för att bli arbetslös?” 
Ip4: ” Nej, inte rädd så. Men det hade ju inte varit roligt att bli det. Och jag tror att om man 
bara vill ha ett arbete så går det att fixa om man skulle bli arbetslös. Det gäller bara att man 
vill hitta ett jobb.” 
Ip5: ” Rädd och rädd, inte speciellt som det ser ut nu i alla fall. Men jag har ju inte varit fast 
anställd så länge så blir det ett stort varsel så ryker väl jag.  Men det är klart att man tänker 
på det ibland. Det skulle kännas skit att bli arbetslös.” 
Ip6: ” Nej rädd är jag inte, men det är klart att man blir lite orolig när man hör att det pratas 
om nedskärningar. Jag har ju inte varit anställd så länge så jag får ju säkert gå om det blir 
uppsägningar.” 
 

Dessa svar visar att vi kan se att dessa män inte är så rädda för att bli arbetslösa. Två av 

männen berättar att de inte är rädda för att bli uppsagda, men de erkänner samtidigt att om det 

skulle börja sägas upp folk på deras arbetsplatser så skulle de bli oroliga. Anledningen till den 

oron beror på att de inte varit anställda så länge och är därför rädda att de skulle bli bland de 

första att bli uppsagda.  

 

KJ: ”Känner du någon oro eller stress då du tänker på framtiden?” 
Ip4: ” Nej, inget speciellt.” 
Ip5: ” Nej det gör jag inte. Jag tänker inte så mycket på framtiden det får bli som det blir.” 
Ip6:  ” [Lång tystnad]. Lite kanske. Man är väl lite orolig för att bli arbetslös och för att livet 
inte blir som man hoppats, men det är inget jag tänker på ofta.”  
 

Dessa svar visar att två utav dessa intervjuade männen inte känner någon oro eller stress då de 

tänker på framtiden. Den ena av intervjupersonerna hävdar att framtiden får bli som den blir. 

Den tredje unga mannen däremot erkänner att han känner viss oro inför framtiden. Han är 

orolig för att han i framtiden ska bli arbetslös och för att hans liv inte kommer att bli som han 

hoppas att det ska bli. Att känna oro inför framtiden är något som de flesta känner i olika 

grad, men av dessa tre unga män så var det bara en som kände oro inför hur framtiden 

kommer att bli. 

 

KJ: ”Du har inga planer på att flytta ifrån Olofström för att plugga eller liknande?” 
Ip4: ” Nej det har jag inte, och nu har jag ju köpt hus och så har jag ju jobb så då tänker jag 
inte flytta.” 
Ip5: ” Nej det har jag inte. Jag är inte gjord för att plugga, tycker det är för jävla tråkigt.” 
Ip6: ”Nej, jag har pluggat då det räcker i mitt liv [skrattar], det är inget som lockar.” 

 32



 

Dessa svar visar att dessa män i nuläget inte har några planer att flytta ifrån Olofström för att 

studera. De känner inget behov av att vidareutbilda sig då de har sitt jobb och sin trygghet i 

Olofström. De känner heller inte för att studera då de anser att det är tråkigt och för att de 

anser att de har gjort sitt inom utbildning. Dessa män har utvecklat identiteter som 

industriarbetare och de känner sig som en del av den gruppen i samhället. Att sluta arbeta och 

istället börja studera skulle innebära att lämna det trygga och välkända liv som de lever. Om 

de börjar utbilda sig så får de börja ett nytt liv och omforma sin identitet och att göra det 

verkar skrämma dem. 

 

KJ: ”Om du inte hade haft ett jobb i Olofström hade du kunnat tänka dig att flytta då?” 
Ip4: ” Ja, finns jobben någon annanstans så hade man ju inte haft något val.” 
Ip5: ” Ja om jag hade hittat jobb någon annanstans så hade jag väl fått göra det. Men det är 
inget jag strävar efter.” 
Ip6: ” Ja varför inte. Jag hade inte haft några problem med att flytta för att hitta jobb.” 
 

Dessa svar visar att alla de intervjuade männen hade kunnat tänka sig att flytta till annan ort 

för att få arbete om de inte hade haft arbete i Olofström. Men det är inget som de hade gjort 

om det hade gått att lösa på annat sätt. De är alla villiga att flytta för att få arbete om de blir 

arbetslösa, men de är inte villiga att flytta för att studera. Dessa unga män har antagligen hittat 

yrken och identitet som industriarbetare och det vill de gärna fortsätta att ha, oavsett om det 

blir i Olofström eller inte. 

 

KJ: ”Slutligen, Du trivs i Olofström och du ser en ljus framtid här?” 
Ip4: ” Ja, eller jag hoppas det i alla fall.” 
Ip5: ”Ja jag trivs här och jag tror framtiden ser rätt ljus ut, men det återstår att se.” 
Ip6: ” Ja jag trivs väl, men jag hade inte bangat för att flytta härifrån ett tag och prova på nåt 
nytt.” 
 

Intervjupersonernas svar visar att de här unga männen alla trivs i Olofström och att de hoppas 

på en ljus framtid för sig själva i Olofström. En av männen är dock lite osäker och hade inte 

tvekat för att flytta från Olofström ett tag och prova på något nytt. Dessa män ser Olofström 

som sitt hem då de har sina arbeten där och på så sätt även får en trygghet i livet då de får en 

fast inkomst genom sitt arbete. De har även sitt sociala liv i Olofström och även det är en 

trygghet för dessa unga män. 
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8. Diskussion 
 
 
 I min studie så har jag vänt mig till två olika grupper av unga män i åldrarna 18 till 24 år. Det 

som skiljer dessa unga män åt är att ena gruppen består utav unga män som har arbete och den 

andra gruppen består utav unga män som är arbetslösa.  

 Att få ett arbete värderas väldigt högt bland de allra flesta människor och så även bland de 

unga män som jag intervjuat i min undersökning. De unga männen som jag intervjuat i min 

undersökning anser att ett arbete är grunden för ett självständigt och ekonomiskt oberoende 

liv, då arbete inbringar en inkomst som gör det möjligt att försörja sig själv. 

Intervjupersonerna ansåg även att ett arbete innebär att man får arbetskamrater och på så sätt 

även utökar sitt sociala liv. Ett arbete är väldigt viktigt för alla grupper av människor, men för 

unga människor som intervjupersonerna i min undersökning så är det extra viktigt att få ett 

arbete. Dessa unga män har nästan precis kommit från gymnasiet och är redo för en ny period 

i livet, nämligen att ta steget in i vuxenvärlden. De måste helt enkelt omforma sin identitet 

från grundskoleåldern till en identitet som matchar vuxenvärlden och de utmaningar som 

väntar dem där. Att få ett arbete hjälper unga människor att ta steget in i vuxenvärlden. Ett 

arbete hjälper unga människor att utveckla sin identitet, för att bli vuxna och för att känna sig 

som en del av samhället. Hälften av de intervjuade unga männen i min undersökning har fått 

ett arbete och på så sätt även fått chansen att ta steget in i vuxenvärlden och utveckla sina 

identiteter som vuxna och självständiga män. Andra halvan av de unga männen i min 

undersökning har inte lyckats få ett arbete och de känner därför inte att de har kunnat ta steget 

in i vuxenvärlden och bli självständiga män på samma sätt som de intervjupersonerna som har 

arbete. 

I min undersökning har jag intervjuat tre unga män som är arbetslösa och tre unga män som 

har fast arbete. Jag ställde frågor till dem gällande deras syn på arbete och hur de såg på 

framtiden. Svaren kom att variera ganska mycket beroende på om man tillhörde gruppen som 

hade arbete eller om man tillhörde gruppen som var arbetslös. De intervjuade männen som 

tillhörde gruppen som hade arbete visade sig ha en mer positiv bild av framtiden för sig själva 

liksom för industrisamhället Olofström. Alla de intervjuade männen som har arbete svarade 

att de trivs i Olofström och att de ser en ljus framtid där. Intervjupersonerna var inte speciellt 

rädda för att Olofström skulle gå mot avindustrialisering och det värsta scenariot de kunde se i 

framtiden det skulle vara nedskärningar, men absolut inte avindustrialisering. 

Intervjupersonerna visade visserligen lite osäkerhet då de fick frågan ”Hur tror ni att 
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framtiden ser ut för Olofström som bruksort?”. En av de intervjuade männen erkände att han 

känner lite osäkerhet inför Volvos framtida roll i Olofström, men han trodde inte på att Volvo 

skulle göra totala nedläggningar utan att det snarare skulle röra sig om vissa nedskärningar. 

Dessa män ansåg att det hela tiden kommer att ske upp- och nedgångar inom industrin i 

Olofström som det alltid har gjort och därför är de inte särskilt oroliga för sin eller Olofströms 

framtid.  

 

De intervjuade männen som tillhör gruppen arbetslösa har inte samma positiva bild av sin 

eller Olofströms framtid som de unga männen med arbete. Männen utan arbete anser inte att 

de har någon framtid i Olofström då det inte finns några arbeten. En av dem säger att han hade 

velat ha en framtid i Olofström, men inte som arbetslös. De tror heller inte att det kommer att 

ske någon ljusning då det gäller ökade arbetstillfällen utan de hävdar snarare det motsatta. De 

tror att ännu fler uppsägningar och nedskärningar kommer att ske och då de får frågan om de 

tror att Olofström går mot en framtid med avindustrialisering så svarar alla att de tror att så är 

fallet. Dessa unga män har tappat sin tro på en ljus framtid, i alla fall om de stannar kvar i 

Olofström. När dessa intervjuade män får frågan om de tror att de hade sett annorlunda på 

framtiden i Olofström om de haft ett fast arbete så är två av de tre männen övertygade om att 

de haft en annan mer positiv framtidstro. Den tredje unge mannen vet inte om han sett 

annorlunda på framtiden. Kanske för stunden, men han tror ändå att han hade varit orolig för 

framtida avindustrialisering. 

 

Varför är då ett arbete så viktigt för alla dessa unga män oavsett om de har arbete eller inte?  

De är alla överens om att pengar är det viktigaste med ett arbete. Att få en inkomst som i sin 

tur ger trygghet och möjligheter till att klara sig själv och stå på egna ben, att bli självständig 

helt enkelt. Alla dessa män anser att ett arbete är det som gör att man känner sig självständig 

och att man då man får ett arbete känner sig betydelsefull och som en del av vuxenvärlden. 

Under intervjuerna med dessa män så förstår jag att de alla tycker att det är väldigt viktigt att 

få komma ut i arbetslivet just för att få känna att de är behövda och betydelsefulla, och att de 

också får hjälpa till att bidra till samhällets överlevnad precis som de flesta vuxna runt 

omkring dem får göra. De verkar alla anse att få ett arbete är det som påverkar 

identitetsutvecklingen från att gå från ungdom till att bli vuxen. De  anser att lönearbete är en 

väldigt viktig faktor för att bli vuxen på allvar. Har man denna syn på vuxenblivandet så 

kommer man inte att fullt ut kunna känna sig som en del av vuxensamhället eller att utveckla 

sin identitet som vuxen förens man får ett arbete. Detta kan leda till att dessa unga män utan 
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arbete kommer att känna utanförskap och inte känna sig betydelsefulla då de inte får något 

arbete. Sysselsättning och gemenskap är också en väldigt viktig del av att ha ett arbete enligt 

alla de intervjuade männen. Ett arbete bidrar till att man får en rutin i livet, att man får något 

att sysselsätta sig med och som ger dagarna någon mening. Människor mår till stor del bra av 

att arbeta för att de då känner sig behövda och betydelsefulla. De har så att säga en plats att 

fylla på sitt arbete och det får dem att känna sig betydelsefulla. Går man bara hemma utan 

sysselsättning finns risken att man känner sig utanför i samhället och inte behövd. 

 

Dessa unga arbetslösa män vill inget hellre än att arbeta och få känna sig betydelsefulla och 

som en del av vuxenvärlden. När man intervjuar dem så känner man verkligen känslan av 

hopplöshet som omger dem. De har sökt arbete efter arbete och ändå får de inget. Två de tre 

arbetslösa männen har fädrar som arbetar inom industrin i Olofström och även deras far- och 

morfädrar har arbetat inom industrin. Dessa unga män ser sig själva som industriarbetare och 

de har även gått industriinriktningar på gymnasiet för att stärka sin roll och identitet som 

industriarbetare, de vill helt enkelt gå i sina fädrars fotspår och få sin vuxna identitet genom 

ett industriarbete på någon av Olofströms industrier. Unga människor utvecklar till stor del sin 

identitet efter vad man arbetar som. Allt för att känna sig som en del av den grupp man anser 

sig tillhöra. Men dessa unga arbetslösa män har inte ens fått chansen att utveckla sin identitet 

som industriarbetare eller fått chansen att tillhöra den grupp som de vill tillhöra. För dem 

verkar fortfarande drömmen om att få utveckla sin identitet för att tillhöra 

”industriarbetargruppen” att enbart vara en dröm. 

 

De intervjuade männen som har arbete (kategori I i min undersökning) däremot har tagit sig in 

i vuxenvärlden och de har hittat sin identitet som industriarbetare och självförsörjare. Dessa 

män utstrålar inte hopplöshet utan snarare en hyfsad tro på framtiden. Dessa män känner att 

de kommit en bit på vägen in i vuxenvärlden och att de därför har börjat våga planera inför 

framtiden genom att bl. a. köpa hus och börja prata om familjebildandet.  

De intervjuade männen som står utanför arbetslivet (kategori II i min undersökning) och 

känner att de saknar en väg in i vuxenvärlden kommer kanske att få problem med att finna sin 

plats i samhället och sin vuxna identitet då de saknar ett arbete som enligt dem själva är vägen 

in till både vuxenvärlden och till att utveckla sin vuxna identitet. Den hopplöshet som omger 

dessa arbetslösa män kan komma att leda till att de tillslut skapar frustration och likgiltighet 

vilket kan leda till att de hamnar i alkohol- och/eller drogberoende och kriminalitet 

(Hammarström, 1996).  
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Känner sig människor utanför samhället bildas en bitterhet mot samhället som kan leda till 

ovanstående problem. Dessa unga arbetslösa män som jag intervjuade hade ännu inte tappat 

hoppet helt och hållet om att de skulle kunna få ett arbete till slut, men för var dag som går så 

sjunker hoppet och kanske leder till att de kommer att utveckla bitterhet mot samhället och 

mot dem som har arbete. Dessa unga arbetslösa män har hamnat i en djup svacka då de kört 

fast i livet då de känner att de står och stampar på samma ställe och känner att de inte kommer 

längre. De vill inget annat än att få ett arbete så att de kan försörja sig själva och att få känna 

sig som en del av vuxenvärlden, men när de söker en massa arbeten utan att få svar så bara 

växer hopplösheten och tron på sig själva. Att de hamnat i denna svacka är ett stort bakslag 

för deras identitetsutveckling som vuxna män och för deras självkänsla. Ungdomar behöver 

känna sig betydelsefulla och som en del av samhället för att de ska kunna utveckla identiteter 

som självständiga vuxna människor (Hammarström.1996). 

(II, s15) 

 De unga männen med arbete har som sagt en helt annan tro på framtiden, på livet osv. 

Människor med arbete tittar lätt ner på människor som är arbetslösa. De människor med 

arbete har svårt att förstå hur det kommer sig att vissa människor går arbetslösa längre 

perioder, då de tror det handlar om att man inte försöker tillräckligt bra för att få ett arbete. En 

av killarna med arbete verkar ha lite av den synen då han inte är speciellt rädd för att bli 

arbetslös då han anser att om man bara vill ha ett arbete och anstränger sig tillräckligt hårt för 

att hitta ett så hittar man också arbete. Han verkar inte förstå problematiken i att det faktiskt är 

svårt för unga människor att få arbete i dagens samhälle då han själv har haft tur att få ett 

arbete direkt efter gymnasiet och på så sätt aldrig behövt gå arbetslös. Det har gjorts 

undersökningar som faktiskt visar på att när företag varslar anställda så drabbas oftast de 

yngre människorna p.g.a. att de ofta varit anställda minst tid och detta leder också till att 

ungdomsarbetslösheten har en förmåga att öka mer än annan typ av arbetslöshet (Bolin, 

Lövgren,1995). 

 De unga arbetslösa männen som jag intervjuade vet hur allmänheten ser på dem som är 

arbetslösa, och att bli betraktad som människor som inte gör tillräckligt mycket för att få ett 

arbete är inget som dessa män vill bli sedda som. Därför är de under intervjuerna varit väldigt 

tydliga med att berätta hur många arbeten de sökt och hur ivriga de är efter att få ett arbete. 

Dessa arbetslösa män för en ständig kamp för att få ett arbete, för att bli en del av 

vuxenvärlden, för att finna sin identitet som vuxen, för att bli självständiga och för att bli 

accepterade av människor runtomkring och inte minst utav samhället i övrigt.  
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Olofström är, som jag tagit upp i kapitel fem, en bruksort som är väldigt beroende av sina 

stora industrier och då framförallt av VOLVO. Många ungdomar från Olofström väljer att 

flytta från orten för att studera vidare eller för att bara komma ifrån ”hålan” då de gått ut 

gymnasiet. Men de som oftast väljer att stanna kvar är unga män som tillhör arbetarklassen 

och som har släkt och vänner som arbetar inom industrin i Olofström. Dessa män har som jag 

visat i kapitel 7.1.1 redan bestämt sig för en önskad framtid inom industrin i Olofström då de 

börjar gymnasiet och väljer industriinriktning. 

 

När det gäller synen på framtiden i Olofström så finns det en skillnad på hur man ser på den 

mellan de två kategorier unga män som jag intervjuat. För den grupp unga män med arbete 

som jag intervjuat så har deras mål om att få ett arbete på någon av industrierna i Olofström 

förverkligats. De har slagit sig till ro i Olofström och är i allmänhet nöjda med hur deras liv 

har blivit. De nöjer sig helt enkelt med att stanna kvar i Olofström och skapa sig ett liv och en 

framtid där. De unga män som jag intervjuat som tillhör gruppen som inte har arbete känner 

däremot inte att de har någon framtid i Olofström. Ingen av de intervjuade unga männen 

känner att de har någon framtid i Olofström då de inte har några arbeten. De tror inte heller att 

de kommer få några arbeten i Olofström. De anser helt enkelt att situationen de befinner sig i 

inte kommer att förändras så länge de stannar kvar i Olofström. De vill gärna stanna kvar i 

Olofström och ha en framtid där, men inte utan ett arbete för då flyttar de hellre.  

 

Att dessa unga män inte ser någon framtid i Olofström om de inte kommer in i arbetslivet kan 

ses som ett bakslag för Olofströms kommun då Olofström är en liten kommun som behöver 

sina unga invånare för att inte avbefolkas som jag tagit upp i kapitel 6. Slutligen så kan jag 

konstatera att ha ett arbete är viktigare för unga människors vuxenblivande än vad man 

kanske tror. Att ha ett arbete öppnar många dörrar och möjligheter för människor. Bland det 

viktigaste med ett arbete är nog ändå möjligheten till att bli självförsörjande som 

Hammarström påpekar (Hammarström, 1996). Och att få möjligheten att bli självständig och 

ekonomisk oberoende och på så sätt att slippa vara beroende utav andra. De intervjuade 

männen i min undersökning anser sig mår bra av att arbeta och de känner sig stolta då de kan 

och får möjlighet att arbeta och försörja sig själva. 

 

Att arbete är en viktig del av människors liv råder det ingen tvekan om enligt mig efter att ha 

gjort denna undersökning. Det är därför det är så viktigt att få ut unga människor i arbetslivet 

så fort som möjligt efter att de avslutat sin grundskoleutbildning eller 
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högskole/universitetsutbildning. Unga människor behöver få ett arbete för att utveckla sin 

identitet från en ung och oerfaren ungdom till en självständig och stark vuxen man eller 

kvinna. Tyvärr ser ju dagens samhälle ut så att människor som arbetar eller söker arbete är 

väldigt utlämnade då dagens arbetsmarknad inte erbjuder arbeten i överflöd precis. Arbetares 

öden gällande arbete och möjlighet till självförsörjning ligger egentligen i kapitalägarnas 

händer som jag visat i kapitel 6.1. Det är kapitalägarna som bestämmer vilka de vill anställa, 

vad de ska göra nya investeringar och va de ska göra nedskärningar. Som jag uppfattar det så 

har kapitalägarna makten att avgöra om en arbetare kan få höjd lön, men de har även makten 

att ge arbetaren en uppsägning. Lönearbetarens öde ligger som sagt var i kapitalägarnas 

händer, och detta gäller även ödena för de sex unga män som jag intervjuade i min 

undersökning. 

 

Som jag tagit upp i kapitel 6.1 så kommer kapitalägarna att tycka att Olofström är en bra ort 

för fortsatt produktion så länge de kan hålla nere kostnaderna och samtidigt tjäna pengar där. 

Så länge de tycker att fabrikerna i Olofström lever upp till dessa krav så kommer antagligen 

de tre unga män från min undersökning som har arbete få behålla sina arbeten, och om 

kapitalägarna känner för att satsa på produktionen i Olofström så kan det kanske t o m leda till 

att fler arbetstillfällen skapas och då innebära arbete för de tre unga män från min 

undersökning som nu är arbetslösa. Men kapitalägarna kan lika gärna besluta om att 

Olofström inte längre är en passande plats för deras produktion då de kanske inte kan leva upp 

till kraven om att hålla nere kostnader och samtidigt tjäna pengar, och därför kan de besluta 

om att lägga ner verksamheten i Olofström. Detta skulle antagligen leda till att de tre unga 

männen med arbete förlorar sina arbeten och blir arbetslösa och för de tre unga män som 

redan är arbetslösa kommer hopplösheten att kännas ännu mer påtaglig och tron på att 

någonsin få ett arbete lär försvinna förgått. 

 

Nästan alla dessa sex unga män i min undersökning upplever en väldigt osäker framtid till 

mötes med tanke på den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden för industriarbetare i dagens 

Sverige. De industriarbeten som för fyrtio-femtio år sedan fanns i överflöd finns inte längre 

utan utvecklingen tyder enligt mig istället på att dessa typer av arbeten flyttas till 

utvecklingsländer där det går att producera till mycket billigare priser och där arbetskraften 

inte kostar lika mycket som jag tagit upp i kapitel 6.1. 

De sex unga männen som har deltagit i min undersökning har alla olika syn på framtiden, 

vissa av dem ser positivt och hoppfullt på framtiden och andra av dem ser negativt och 
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hopplöst på framtiden. Vi kan alla analysera, drömma, önska osv. om hur framtiden ska se ut, 

men mer än så kan man inte göra för det finns inga klara svar om hur framtiden kommer att se 

ut varken för mig, dig eller för dessa sex unga män som deltagit i min undersökning. De unga 

männen som deltagit i min undersökning får helt enkelt hoppas på det bästa för deras framtids 

skull och för Olofströms framtids skull.  
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