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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att studera och skapa kunskap kring hur man kan arbeta för 
att hjälpa unga vuxna som hamnat mellan stolarna.  
Vad gör man med unga människor som hamnat utanför vårt välfärdssystem? De som kallas 
hemmasittare och saknar kontakt med myndighetsvärlden? Vilka är dom som kommer i kontakt 
med dem och på vilket sätt jobbar dom för att få dessa människor att åter komma i kontakt med 
världen utanför hemmet? Vår hypotes var att ökad valkompetens kan bidra till att hjälpa 
ungdomarna att komma närmare en sysselsättning.  
 
Vi har i vår fallstudie genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer och tagit del av 
verksamheternas dokument. Intervjuerna har skett med anställda vid verksamheter som i sin vardag 
kommer i kontakt med hemmasittande ungdomar och aktivt arbetar för att föra dem närmare en 
sysselsättning. Vi har även intervjuat ungdomar för att få en uppfattning om deras erfarenheter av 
dessa verksamheter. 
 
Resultatet av vår studie visar att verksamheterna arbetar med att öka ungdomarnas valkompetens, 
men på en mer grundläggande nivå än vad vi inledningsvis trott. Vi konstaterar även att ökad 
valkompetens är komplext och svårt att mäta. 
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1. Inledning 
Vad händer med de unga människor som varken arbetar eller studerar? Kan man arbeta för att förhindra 
att denna grupp helt marginaliseras i samhället och riskerar att aldrig kunna etablera sig? Det tycker vi 
som blivande studie-och yrkesvägledare är intressant och viktigt att undersöka. 

I Skolverkets rapport, Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? (2011, 12), 
skriver de om fenomenet med hemmasittare:  

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) beskrevs situationen för de ungdomar 
som varken arbetade, studerade eller på annat sätt ingick i 
sysselsättningsstatistiken. Utredningen pekade på betydande konsekvenser av 
ungas utanförskap, framför allt för de enskilda individerna men också för 
samhället. För unga som varken arbetat eller studerat på två år fann utredningen 
exempelvis betydligt större risker än för andra att senare vårdas för missbruk och 
psykiatriska problem. 

Forskning visar att huruvida en person har godkända betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig 
indikator för hur det kommer att gå för hen senare i livet. Elever med omfattande frånvaro och inte 
godkända betyg i kärnämnena riskerar i högre grad att hoppa av skolan. Dessa personer riskerar senare i 
livet att hamna i arbetslöshet, utanförskap och fysisk och psykisk ohälsa. Mängden elever som har en 
omfattande frånvaro från skolan ökar i Sverige enligt Skolverkets prognoser och för ungefär 50 % av 
denna grupp har hemmasittandet pågått i flertalet år (Friberg m.fl. 2015). 

Oftast väljer inte ungdomar att bli hemmasittare. De saknar oftast heller inte motivation, utan har blivit 
det för att de saknar färdigheter för att göra “rätt”, annars skulle ungdomen gjort rätt från början 
(Friberg m.fl. 2015). Inom studie- och yrkesvägledningen så brukar man tala om begreppet 
valkompetens som handlar om en rad färdigheter i karriärplanering, ökad självkännedom och kunskaper 
om utbildningar och yrken för att kunna möta dagens föränderliga arbetsmarknad (Lovén, 2015). Vi vill 
genom att studera olika verksamheter på kommunnivå titta närmare på hur man, genom att öka en ung 
människas valkompetens, kan bidra till att personen i fråga går från att vara hemmasittare med dåliga 
framtidsutsikter till att bli framåtsiktande med förutsättningar att öka chanserna till sysselsättning. Det 
kan handla om att på olika sätt bli mer anställningsbar, komma närmare arbetsmarknaden, att börja 
arbeta, att börja studera eller att ta sig vidare till en annan insats.  

Många studie- och yrkesvägledare som jobbar med ungdomar och unga vuxna kan komma att möta unga 
människor som har sämre förutsättningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ungas 
situation på arbetsmarknaden har förändrats i stor utsträckning under de senaste decennierna. Åldern 
för etablering på arbetsmarknaden har ökat, arbetsmarknaden är mer ostabil och arbetslösheten bland 
unga är hög. Kraven på utbildning för att få ett arbete är högre nu än förut (Lundahl m.fl. 2011). 

Antalet hemmasittare har ökat under samma tid som valmöjligheterna vad gäller utbildningar och yrken 
är större än någonsin. 2012 var ca 8 % av alla unga mellan 15-24 år så kallade hemmasittare som saknade 
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gymnasieutbildning och arbete (SOU 2013:74). Regeringen gav år 2013 Utbildningsdepartementet i 
uppdrag att göra en utredning kring unga som varken studerar eller arbetar. Utredningen ämnde till att 
ge underlag för att kartlägga den gruppen av unga människor och att analysera hur en bred samverkan 
kring arbetet med gruppen skulle kunna åstadkommas. Utredningen ämnade även att kartlägga och 
analysera både hur det förebyggande arbetet sett ut inklusive olika samverkansprojekt som med 
specifika insatser riktas mot gruppen unga som varken studerar eller arbetar (SOU 2013:74). 

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är att skapa kunskap om fenomenet hemmasittare och hur man genom ökad valkompetens, 
genom olika samverksansprojekt, kan hjälpa ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller 
studerar att bli mer anställningsbara och komma närmare arbetsmarknaden. Vi ämnar även att 
undersöka hur deltagarna upplever att arbetet i verksamheterna fungerar. 

1.2 Frågeställningar 
1.      Hur kan samverkansprojekt/-verksamheter arbeta med att få målgruppen närmare 
arbetsmarknaden? 
2.      Kan man genom ökad valkompetens hjälpa unga som varken studerar eller arbetar att bli mer 
anställningsbara?  
3.      Hur upplever hemmasittande ungdomar att arbetet fungerar?  
 

1.3 Hypotes 
Vår hypotes är att ökad valkompetens kan bidra till att hjälpa hemmasittare att komma närmare 
en sysselsättning. 
 

1.4 Arbetets disposition  
I kapitel 2, Bakgrund, förklaras de olika begreppen som vi har valt att använda oss av i vår studie. Där kan 
man förutom begreppsförklaringar även läsa om tidigare forskning i det aktuella området. 

I kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter, beskriver vi hur vi kan tolka den empiri vi samlat in genom olika 
karriärteorier. 

I kapitel 4, Metod, beskriver och förklarar vi de metoder som vi använt oss av i vårt arbete, så som urval, 
etiska riktlinjer, datainsamling och databearbetning. 

I kapitel 5, Resultat och analys, finner man de resultat som vår studie visat samt de analyser som vi gjort.  

I kapitel 6, Diskussion, bedriver vi en resultatdiskussion utifrån det syfte och de frågeställningar som vi 
inledningsvis har ställt oss i relation till de resultat som vi har fått, samt en metoddiskussion. 
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I kapitel 7, Förslag för framtida forskning, beskriver vi sådant som vi saknat under arbetets gång och som 
vi ser en viktig poäng i att forska vidare i.  
 

2. Bakgrund  
Ansatsen i det här kapitlet är att försöka förklara hur begreppet samverkansprojekt och begreppet 
hemmasittare samt hur begreppen valkompetens och grundläggande anställningsbarhet har tolkats och 
förståtts.  

2.1 Begreppet samverkansprojekt  
I december 2003 fattade Sveriges riksdag ett beslut om att införa en lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet, Finsam (samlingsnamnet för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser),mellan arbetsförmedling, allmän försäkringskassa, kommun och landsting. Från 
och med januari 2004 så har det varit möjligt för dem att bilda förbund och bedriva samverkansprojekt. 
Den finansiella samordningen ska bidra till en effektivare resursanvändning och i Socialdepartementets 
faktablad om Svensk författningssamling formuleras målet med projekten som; 

De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att 
den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. (SFS 
2003:1210, 2 §) 

I April 2014 beslutade Socialförsäkringsutskottet att göra en uppföljning av Finsam. Uppföljningen 
inriktades på göra en beskrivning och analys av de insatser Finsam gjort, insatsernas resultat och hur 
samverkan, samarbete och samordning utvecklats mellan de olika parterna. I juni 2015 lämnades 
rapporten in till socialförsäkringsutskottet, som beslutade att ställa sig bakom den.  

Insatserna som sker genom Finsams verksamheter och projekt syftar till att ge individer med behov av 
samlade rehabiliteringsinsatser möjligheten att uppnå eller förbättra sin förmåga att kunna 
förvärvsarbeta  (2014/15:RFR13). 

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen är dom största aktörerna i Finsam, bland de statliga 
myndigheterna. Det är de myndigheter som på det lokala och regionala planet är både medlemmar och 
samverkansparter inom samordningsförbunden. Andra viktiga samverkansaktörer är Socialstyrelsen, 
Sveriges kommuner och landsting, Nationella rådet för finansiell samordning och Nationella nätverket för 
samordningsförbund. Enligt lagen om Finsam ska samverkansparterna i förbunden stå för kostnaderna 
för de projekt och verksamheter som startas upp. Av de resurser som avsätts till Finsam är statens andel 
50%, kommunernas och landstingens andel 25% vardera. 

I statligt bidrag har Finsam tilldelats 280 miljoner kronor per år, sedan 2012. Bidrag som kommer från 
kommuner och landsting ligger på 140 miljoner kronor var. Det innebär att samordningsförbunden totalt 
fått 560 miljoner kronor per år från samverkansparterna under perioden 2012–2015. Förutom det så ger 
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Europeiska socialfonden (ESF) budrag på mellan 35 och 46 miljoner kronor om året för särskilda projekt 
inom samordningsförbunden (2014/15:RFR13). 

Begreppet samverkansprojekt är aktuellt för oss att titta närmare på i den här studien då det är grunden 
för verksamheternas arbete.  

 

2.2 Begreppet hemmasittare 
I juni varje år lämnar ungefär 110 000 ungdomar gymnasiet i Sverige för att träda in i vuxenlivet, där 
arbetslivet vanligtvis är en viktig del. Av dessa 110 000 är det ungefär 25% som går ut utan fullständiga 
gymnasiebetyg. Ungefär hälften sen, av dessa ungdomar, eller ca 13 000 unga varje år klarar aldrig upp 
det ofullständiga gymnasiebetygen i efterhand och hamnar därigenom i ett på olika nivåer, livslångt 
utanförskap (Friberg m.fl, 2015). 

Med begreppet ”hemmasittare” syftar vi på ungdomar och/eller unga vuxna mellan 15 - 25 års ålder som 
varken studerar eller arbetar, som är sysslolösa och mest befinner sig hemma (U2015/05478/UF). 

Enligt SCB, statistiska centralbyrån, befann sig 7,2 % av unga mellan 15-24 år i Sverige i det som man på 
internationell nivå beskriver som NEET (Not in employment, education or training) eller som begreppet 
står för på svenska - hemmasittare. Det innebär att 86 500 unga mellan 15-24 stod helt utan 
myndighetskontakt eller kontakt med andra aktörer (Regeringen, Utbildningsdepartementet, 
U2015/05478/UF). 

Något som ökar risken för att en individ ska bli hemmasittare är en bristfällig gymnasieutbildning. 

Att aldrig ha påbörjat eller att ha avbrutit en gymnasieutbildning är den faktor som 
tydligast påverkar risken att varken arbeta eller studera (U2015/05478/UF). 

Enligt forskning har man kunnat se att hemmasittare ofta lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Fysiska 
åkommor kan vara problem med magen, trötthet och astma till exempel. Psykiska åkommor kan vara 
social fobi, generaliserad ångest, separationsångest och depression. De har blivit allt vanligare att 
hemmasittare har sociala problem. Vanliga problem bland hemmasittare är att de har en negativ 
självbild, har dåligt självförtroende och en lägre uppfattning om sina skolprestationer, många av dem är 
även känsliga inför misslyckanden i skolan. Man har också genom att studera vilka som är 
hemmasittande kunnat se att psykiska och neuropsykriatriska funktionsnedsättningar som exempelvis 
autism och ADHD är vanligt förekommande (Friberg m.fl, 2015). 

I boken, Hemmasittare och vägen tillbaka - insatser vid långvarig frånvaro, så skriver författarna om hur  
hemmasittare oftast inte valt att bli hemmasittande eller att de är det för att de saknar motivation, de 
har blivit det för att de saknar färdigheter för att göra “rätt”. Annars, menar författarna till boken, skulle 
ungdomen gjort rätt. Samtidigt menar de att det finns situationer där det blir en rationell handling för 
den enskilde att stanna hemma även om hen har de färdigheter som behövs för att gå i skolan, en sådan 
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situation kan vara vid exempelvis mobbing. De har kunnat se att en del människor blir hemmasittare för 
att deras upplevelse är att skolan är en plats som är till för att misslyckas på. Sett ur den synvinkeln blir 
valet att stanna hemma rimligt för den enskilde, då ingen vill misslyckas frivilligt (Friberg m.fl., 2015). 
 
Vidare skriver Friberg m.fl. om hur man kan förstå en hemmasittares beteenden genom en 
beteendeanalys. I boken har man valt att beskriva och strukturera de problembeteenden som många 
hemmasittare uppvisar genom att använda sig av begreppen underskott och överskott. De har sedan 
listat upp exempel på överskottsbeteenden och underskottsbeteenden som kan anses ha betydelse för 
hemmasittares situation. 
 
Beteenden som förslagsvis kan finnas på en hemmasittares överskottssida (Friberg mfl, 44): 

● Spela dataspel 
● Negativa tankar om framtiden 
● Ont i magen 
● Känna starkt obehag vid tanken på skolan 
● Isolera sig från socialt umgänge 

 
Alla dessa beteenden ingår i något som Friberg m.fl. kallar för skolfrånvarobeteenden. Med 
skolfrånvarobeteenden så menar de konkreta, observerbara beteenden som minskar sannolikheten att 
en person kommer till skolan. Tankar och känslor som blir till skolfrånvarobeteenden kallas för inre 
beteenden. 
 
Beteenden som kan vara problematiska om de förekommer för sällan eller inte alls kallar de för 
underskottsbeteenden. Beteenden som förslagsvis kan finnas på en hemmasittares underskottssida 
(Friberg mfl, 45): 

● Gå upp i tid på morgonen 
● Lägga sig i tid på kvällen 
● Äta frukost 
● Hålla kontakt med kompisar/klasskamrater 
● Planeringsförmåga 

 
Dessa beteenden utgör det författarna kallar för skolnärvarobeteenden. Med skolnärvarobeteenden så 
menar de konkreta, observerbara beteenden som ökar sannolikheten att en person kommer till skolan. 
Precis som vid skolfrånvarobeteenden så kan känslor och tankar bli till skolnärvarobeteenden och kallas 
även då för inre beteenden. Vid användandet av denna terminologi kan man se att hemmasittare allt 
som oftast uppvisar ett överskott av skolfrånvarobeteenden (Friberg m.fl., 2015). 
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Vi har valt att utgå från den begreppsbeskrivning av hemmasittare som Friberg m.fl. (2015) använder sig 
av för att ge en grundligare förståelse av begreppets innebörd. Vi har även utgått från denna beskrivning 
av begreppet då vi utformade vår intervjuguide samt studerade verksamheternas arbete och deltagarnas 
upplevelser.  
 

2.3 Begreppet valkompetens 
Valsituationerna som ungdomar står inför har ökat och det blir allt svårare för elever att gallra och att 
hitta information som rör deras karriärval. Trots att Internet bidragit med lättillgänglig information sägs 
många ungdomar inte ”orka” med sökandet själva (Lundahl, 2010). För att ungdomarna ska kunna sålla i 
alla valmöjligheter och göra bra karriärval krävs en ökad valkompetens. Med valkompetens menas en rad 
färdigheter i karriärplanering, ökad självkännedom och kunskaper om utbildningar och yrken för att 
kunna möta dagens föränderliga arbetsmarknad (Lovén, 2015). Sultana menar att med begreppet 
valkompetens menas färdigheter i karriärvägledning, karriärutvecklingslära, livskunskap, personlig- och 
social utbildning, karriärplanering samt färdigheter i att söka jobb (Sultana, 2009). 

Valkompetens, eller Career Management Skills, är ett begrepp som vuxit fram i senare tid i och med den 
nya och flexibla arbetsmarknaden och de utmaningar som studie- och yrkesvägledare ofta möter. 

Valkompetens är ett begrepp som ingår i idén om ett livslångt lärande och livslång vägledning som bland 
annat europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, arbetar med i ett flertal länder i Europa. 
ELGPN belyser behovet av att bland annat säkerställa att människor från unga år har möjlighet att skaffa 
sig den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, och att fortsätta utveckla sin kompetens hela livet. 
Detta för att på bästa sätt kunna hantera de ökade antalet övergångar som de ställs inför under livet 
(ELGPN, 2011). Livslång vägledning ger enligt ELGPN en effektiv verkan på problem som rör frågor om 
arbetslivet på både individnivå och gruppnivå. Dock har kritik riktats från Ronald G. Sultana (2012) som 
menar att det inte finns tillräcklig forskning i ämnet och kunskaperna bland de som involveras i projekten 
är bristande.  

I Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning kan man läsa något som påminner om 
begreppet valkompetens och hur det ska användas i skolan: 

För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som 
visar på strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig 
själv och utbildnings- och yrkesinformation samt ha färdigheter att kunna fatta och 
genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet (2013, 13).  

Definitionen av begreppet valkompetens varierar i de olika medlemsländerna i EU (Sultana, 2011). Vissa 
länder har en rätt snäv förklaring på begreppet medan exempelvis Sverige och Slovenien har en bredare 
definition. Forskare från Australien, Kanada och USA har forskat kring begreppet valkompetens och vad 
det innebär i vardera land.  I respektive land har man sedan haft en ambition att ta fram nationella 
ramverk för arbetet med att lära ut vad valkompetens är (Sultana, 2011).  
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Australien, USA och Kanada beskriver begreppet valkompetens med dessa färdigheter (Sultana 2012, 6-
7): 

● Förstå sig själv och ha en positiv självbild. 
● Utveckla social kompetens. 
● Sträva efter personlig utveckling genom livet. 
● Finna balansen mellan arbete och fritid. 
● Delta i det livslånga lärandet som ett sätt att nå mål i livet och i yrkeslivet. 
● Ha förmågorna som krävs för att skaffa och behålla ett arbete. 
● Engagera sig i och ständigt utveckla sina karriärs- och livsmål. 
● Lära sig att fatta väl underbyggda beslut gällande livsprojekt och arbetsliv. 
● Kunna ta fram och använda sig av korrekt och relevant information som stöd vid 

valprocesser och karriärbeslut. 
● Förstå att det sker förändringar i livs- och yrkesroller. 
● Förstå relationen mellan arbetsliv, samhälle och ekonomi  

För att konkretisera begreppet valkompetens så har vi valt att tolka det som vi redogör för i det här 
stycket, det innebär att för oss betyder valkompetens bland annat färdigheter i karriärplanering, 
självkännedom och kunskaper om utbildningar och yrke. 

 

2.4 Begreppet grundläggande anställningsbarhet 

Begreppet anställningsbarhet används för att förstå dagens föränderliga arbetsmarknad där 
förändringarna ständigt påverkar på individnivå (Cerna & Dalin, 2012). Ett begrepp som är användbart 
för alla arbetsföra personer, med eller utan anställning, är Grundläggande anställningsbarhet som 
uppkommit då man tagit bort alla yrkes- och branschspecifika färdigheter från begreppet 
anställningsbarhet. Begreppet grundläggande anställningsbarhet är användbart för alla som arbetar med 
personer helt utan arbetslivserfarenhet eller som har lång tids arbetslöshet bakom sig.  
 
Definitionen av begreppet har varierat i olika tidsepoker och olika länder. Vilka egenskaper och 
färdigheter som uppskattas av arbetsgivare varierar också. I studier gjorda i USA ansåg arbetsgivare att 
sociala färdigheter, positiv attityd till arbete och god kommunikationsförmåga var kompetenser som 
värdesattes högre än specifika yrkeskunskaper (Cotton, 2001). Enligt en svensk undersökning värdesätter 
arbetsgivare färdigheter i samarbete, goda referenser samt initiativförmåga som absolut viktigast vid en 
anställning (Cerna & Dalin, 2012).   

Grundläggande anställningsbarhet innefattar en rad olika kompetenser och färdigheter som varierar från 
individ till individ och arbetsuppgifter. Det handlar om att hitta och utveckla kopplingar mellan individ 
och arbetsmarknad, och ju mer individen deltar i dessa processer, desto närmare kommer individen 
arbetsmarknaden. En del i detta begrepp är de färdigheter som är överförbara, alltså färdigheter och 
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erfarenheter som man tar med sig från ett yrke till ett annat (Cerna & Dalin, 2012). Exempelvis kan en 
person som arbetat som undersköterska lärt sig att hantera stress på ett sätt som blir användbart i ett 
nytt yrke.  

Här är en lista på en rad färdigheter ingår i begreppet grundläggande anställningsbarhet. Listan är 
sammanställd av Carlos Cerna och Rolf Dalin (2012, 60): 
 

● Initiativförmåga   
● Problemlösningsförmåga   
● Inlärnings benägenhet   
● Handlingskraft   
● Motivation   
● Självständighet   
● Lyhördhet    
● Sannenlighet   
● Punktlighet   
● Ansvarmedvetenhet   
● Plikttrogen   
● Självvård   
● Vardagsstruktur  
● Fokuseringsförmåga   
● Pålitlighet   
● Levererar godtagbart arbete  

 

Begreppet grundläggande anställningsbarhet har vi valt att tolka som redovisas för i ovanstående stycke, 
som ett komplement till begreppet valkompetens då begreppen ligger väldigt nära varandra i beskrivning 
och mening.  

 

2.5 Tidigare forskning  
Dagens föränderliga arbetsmarknad gör det allt svårare för ungdomar att etablera sig. Kravet på 
utbildning har ökat och ungdomars anställningar är oftast korta och tillfälliga.  År 2012 varken arbetade 
eller studerade ca 8 % av Sveriges unga mellan 15-24 års ålder (SOU 2013:74). De som avbryter eller 
aldrig påbörjat gymnasieutbildningen är de som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Ca 98,3 
procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar sin gymnasieutbildning, men endast 69 procent fullföljer den 
efter 3 år.  

För att hjälpa dessa ungdomar som står utanför utbildning och arbete finns det en rad olika 
arbetsmarknadsinsatser, både kommunala och statliga. Det är dock oklart om dessa insatser är formade 
efter de ungas behov. Ungdomar långt från arbetsmarknaden behöver oftast mer stöd än den från 
myndigheterna. 
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... de behöver ett starkt och stabilt stöd på vägen tillbaka till utbildning eller för 
att ta steget ut på arbetsmarknaden (SOU 2013:74, 61).  

Enligt regeringens utredning är unga som varken arbetar eller studerar i behov av en kombination av 
arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinriktade insatser och sociala insatser. Arbetsmarknadsåtgärder i 
kombination med studie- och yrkesvägledning kan i vissa fall leda tillbaka till studier (SOU 2013:74). 

Inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet finns insatser som särskilt riktas till ungdomar, 
exempelvis vägledning och arbetsmarknadspolitiska program (SOU 2013:74). Även kommunerna har i allt 
högre grad insatser som riktar sig till dessa ungdomar, ofta praktikplatser eller hjälp med cv-skrivande 
och intervjuträning, coachning, matchning och arbetsträning. Många projekt är finansierade av 
Europeiska socialfonden och oftast behövs en kombination av olika utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitiska insatser för att fylla de ungas behov. Här ingår även insatser från socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården. Regeringens utredning (SOU 2013:74) menar att samverkan mellan alla dessa 
aktörer måste bli bättre. 

Europeiska socialfonden finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, 
sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser, och är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och 
bättre jobb i Europa (ESF, 2014). I Sverige är arbetet uppdelat i två olika programområden. 
Programområde 1 ger stöd till projekt som ger bättre förutsättningar för egna företagare, medarbetare 
eller chefer att möta framtidens arbetsliv medan programområde 2 stödjer projekt som vänder sig till 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att medverka i något projekt i programområde 1 
eller 2 ska deltagarna få möjlighet att öka sina chanser att komma in och stanna kvar på 
arbetsmarknaden.  
Mellan 2008 och 2013 deltog 70 628 personer i projekt i programområde 2. 66 procent av samtliga 
deltagare i åldersgruppen 15−24 år hade en anknytning till arbetsmarknaden året efter avslutat projekt, 
varav 44 procent etablerade och 23 procent svagt etablerade. Av andelen deltagare i gruppen 15−24 år 
var ungefär en tredjedel helt utan arbete året efter projektslut (ESF, 2014).  
 
Regeringen la i november 2015 fram en strategi; Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar 
eller studerar. I den har man sammanställt och analyserat de insatser som sker för att föra hemmasittare 
närmare en sysselsättning. Målet från regeringens sida formuleras (U2015/05478/UF, 7): 
 

Målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 
år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. 
 
Individen ska ha tillgång till utbildning, arbete, bostad, hälsa, trygghet, kultur och 
fritid, sitt språk, möjlighet till delaktighet och inflytande samt ett liv fritt från 
diskriminering. 
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3.Teoretiska utgångspunkter 
Att bra självkännedom och kunskap om olika yrken och möjliga karriärvägar är viktiga faktorer för att 
individer ska kunna göra bättre karriärval stöds i en rad karriärteorier. Vi har valt att beskriva två teorier 
som vi anser ligger närmast vårt valda problemområde. Linda Gottfredsons teori berör de grundläggande 
faktorer som påverkar ungdomar i deras karriärval, medan CIP- teorin handlar om beslutsfattande 
allmänhet, men i karriären i synnerlighet. Båda teorierna involverar begrepp som ligger nära de centrala 
innehållet i begreppet valkompetens.  

 

3.1 Linda Gottfredson- Theory of circumscription and compromise 
Bland annat menar Gottfredson att självkännedom och yrkeskunskap är viktiga i ett karriärval och hon 
menar att det finns 3 faktorer som försvårar karriärvalet för många ungdomar: 

1. Ungdomar har för dåligt varierad kännedom om yrken och söker oftast endast 
yrkesinformation från sin närmaste omgivning 
2. Ungdomarna måste själva leta upp information om yrken och utbildningar vilket kan bli 
problematiskt för personer som inte har möjlighet att söka informationen på egen hand 
3. Ungdomar begränsas till de yrken som är förenliga med deras självuppfattning och som de 
känner till sedan tidigare (Andergren, 2015). 

Gottfredson (2002) menar att individen behöver kunskap om vad olika yrken innebär, god 
självkännedom och en insikt om vad man vill för att kunna hitta en sysselsättning som matchar mot de 
egna förmågorna och färdigheterna. Därefter måste man väga dessa förutsättningar mot varandra för att 
komma fram till ett karriärval som känns tillfredsställande.  

Teorin har de centrala begreppen circumscription, compromise och selfcreation (Gottfredson, 2002). 
Circumscription innbär den begränsning av yrken som finns ungdomarnas sociala rum, compromise 
innebär den kompromiss som ungdomar gör när de kompromissar bort sitt drömyrke för mer tillgängliga 
yrken och selfcreation innebär den process då de lär känna sig själva, sina värderingar och behov.  

Barn bör redan i förskoleåldern få reflektera över sina drömyrken och att arbetet bör fortsätta under 
hela skolgången (Gottfredson, 2002). Vägledaren ska arbeta för att barnen ska få tillräckligt mycket 
kunskap om yrken och ökad självkännedom för att göra väl underbyggda val senare i livet.  

För de yngre barnen är det viktigt med ökad kunskap om yrken utanför deras sociala zon, samt om 
yrkens olika arbetsuppgifter. Det är även viktigt att bryta barnens syn på könsstereotypa arbeten för att 
förebygga könsstyrda karriärval. Barn som går i mellanstadiet kan enligt Gottfredson relatera till hur 
personliga egenskaper passar ihop med olika yrken, men kan ha dålig insikt i sina egna egenskaper, 
intressen, svagheter och styrkor. Därför är arbete med att barnen ska få ökad självkännedom extra 
viktigt i den här åldern. Äldre barn tar både hänsyn till vad som anses vara manliga och kvinnliga yrken, 
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men även social tillhörighet och klass när de reflekterar över sina drömyrken och bör därför bli upplysta 
om att de redan nu har börjat sålla bort olika yrkesalternativ (Gottfredson, 2002). 

 
3.2 CIP- teorin 
Enligt Parson är självkännedom, yrkeskunskap och beslutsförmåga viktiga ingredienser för att göra ett 
bra karriärval, dessa tankar finns även i CIP- teorin (Cognitive information process) som är en 
vidareutveckling på Parsons idéer (Brown, 2002). I CIP- teorin använder man sig av en triangel för att 
förklara hur beslutsfattande inom karriärvägledning går till där självkännedom och yrkeskunskap utgör 
själva grunden i triangeln, alltså grunden i själva beslutsfattandet i vägledningsammanhang (Andergren, 
2015).  

CIP- teorin kopplar till kognitiv psykologi som menar att människan har ett alternativt tänkande om 
exempelvis karriärval/utveckling. Teorin menar att man med hjälp av ändrade tankemönster kan påverka 
våra inlärda tankescheman när det kommer till problemlösning i vår karriärplanering. Problemlösning 
och beslutsfattande runt karriären involverar både känslor och kognitiva processer. Självkännedom samt 
kunskap om studier och yrken förändras ständigt och därmed ändras även våra ”scheman” i hjärnan 
(Brown, 2002).  

För att bryta ner själva tänkandeprocessen som sker när en individ gör ett val i olika steg så har Parson 
valt att beskriva det genom en casvecykel där var och en av bokstäverna i ordet CASVE står för ett steg i 
processen. 

C= communication, kommunikation, individen upptäcker att det finns ett glapp. 
A= analysis, analys av tänkbara orsaker till känslan av ett glapp, förstå sig själv. 
S= synthesis, ta fram av olika valalternativ, bredda och smalna av urvalet. 
V= valuation, beslut att välja ett av alternativen. 
E= execution, skapandet av en plan med mål och aktiviteter. Genomförande av densamma. 
 
Sedan är cirkeln sluten med C som i detta läge handlar om utvärdering av om glappet har försvunnit eller 
finns kvar i någon omfattning. Om individen inte är nöjd med sitt val så börjar processen om igen. 
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Bild 1: CASVE-cykelns uppbyggnad (Sampson m.fl. 1992). 
 

4. Metod 
4.1 Metodansats 
Vi har valt att använda fallstudie som metod vilket innebär att man studerar och deltar i ett 
händelseförlopp som rör sig under en viss tid (Olsson & Sörensen, 2011). I händelseförloppet kan man 
exempelvis studera specifika händelser, processer, erfarenheter, förhållanden och/eller värderingar. 
Genom att göra en fallstudie kan vi genom den här studien förhoppningsvis hjälpa till att ge exempel på- 
och en variation av ett större sammanhang. Genom att göra intervjuer med flera personer med insikt i 
verksamheterna samt ta del av dokumentation, kan vi få en så djup och ingående bild som möjligt av vårt 
valda forskningsområde. Vi har valt att observera verksamheterna, intervjuat fyra anställda och två 
ungdomar, samt tagit del av väsentlig dokumentation som verksamhetsberättelser och förstudier för att 
få svar på våra ställda forskningsfrågor.  

Validitet är värdet av de uppgifter som vi samlar på oss under studien och intervjuerna, alltså hur 
användbara uppgifterna är för att få svar på de problem eller frågeställningar som vi har ställt oss (Kylén, 
2004).  Det handlar alltså om att vårt syftet med arbetet och våra frågeställningarna besvaras genom den 
metod som valts. Metoden mäter det den är avsedd att mäta. 
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Reliabiliteten i en undersökning anger tillförlitligheten i svaren, den har vi säkerställt genom att ha 
skapat en tydlig intervjuguide med intervjufrågor som ska vara enkla att besvara, svaren som vi fått på 
intervjufrågorna ska vara entydiga och enbart kunna tolkas på ett sätt (Kylén, 2004). 

 

4.2 Avgränsningar  
Vi har valt att inhämta empiri genom att göra en fallstudie på två verksamheter som arbetar med 
hemmasittare där djupintervjuer med representativa individer varit i fokus. Vi har sedan valt att fokusera 
på fyra olika begrepp som är relaterade till våra forskningsfrågor och syftet med arbetet. 

 

4.3 Urval  
Vår ambition är att genom två olika verksamheter i två kommuner skapa kunskap om hur man kan 
arbeta med ungdomar som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Valet av verksamheter är ett väl 
grundat val då verksamheterna är representativa respondenter för vårt arbete.  Verksamheterna är 
finansierade på olika sätt, men målet och målgruppen som verksamheterna riktar sig mot är de samma.  

Vi valde att intervjua fyra anställda personer och två deltagare. Vid urvalet av intervjupersoner har vi 
även där utgått från att respondenterna är representativa för att besvara våra forskningsfrågor. 
Personerna har erfarenheter av arbete i verksamheterna eller varit deltagare vilket ger dem en bred 
kunskap och insikt i vårt valda forskningsområde. Vi har även använt oss av ett subjektivt urval i valet av 
intervjupersoner då vi redan innan vår forskningsstudie hade en viss kännedom om vilka människor vi 
ville intervjua som hade mest insyn i verksamheterna. 

Vid urvalet av de representativa individerna som respondenter har vi även gjort ett bekvämlighetsurval 
eftersom intresset att delta i studien var svalt och vi fick intervjua de få som ställde upp (Denscombe, 
2009). Valet av verksamheter skulle även det kunna ses som ett bekvämlighetsval, vilket betyder det 
alternativ som innebär minst antal resor för oss (Descombe, 2009), men med noga överväganden har vi 
kommit fram till att verksamheterna fyller de kriterier vi har för vårt forskningssområde.  
 

4.4 Datainsamling  
Den empiri som vi arbetat med har vi fått fram genom att intervjua personal och deltagare, tagit del av 
dokument samt gjort mindre observationer av lokalerna.  

Vi utförde intervjuerna i varsin verksamhet. Vid kontakt med vardera projekt/verksamhet så bad vi om 
att få intervjua minst en personal och två ungdomar. Vid båda intervjuerna med personalen så satt två av 
de ansvariga/anställda med. På verksamhet A så var det två ungdomar som ville låta sig intervjuas och i 
verksamhet B var det ingen ungdom som ville vara med i studien. 
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Intervjuerna skedde på plats i verksamheternas lokaler efter överenskommelse med intervjupersonerna. 
Detta för att skapa en så naturlig och bekväm situation som möjligt för intervjupersonerna. Intervjuerna 
spelades in med ljudupptagningar och samtidigt skrevs stödanteckningar av den som intervjuade. 
Intervjuerna med de anställda tog mellan 45-60 minuter medan intervjuerna med deltagarna tog ca 15 
minuter.    

Som en del i observationen av verksamheterna så har vi även fått ta del av verksamheternas dokument. 
Från verksamhet A fick vi ta del av projektansökan, förstudien samt en genomföranderapport. Av 
verksamhet B fick vi ta del av deras verksamhetsberättelse samt utvärdering. Dokumenten användes 
som underlag i resultatet samt i utformandet av intervjufrågorna.  

 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
De dokument vi tog del av lästes igenom av oss båda inför utformandet av intervjuguiden. Dokumenten 
har även varit ett underlag för oss i resultatet som handlar om ramfaktorerna för verksamheterna. Vi har 
även gjort enklare observationer i verksamheterna och fått en inblick i verksamheternas lokaler. 

Intervjuerna spelades in och transkiberades. Allt som sades under intervjun skrevs ned ordagrant, men 
vissa delar som inte påverkade respondenternas utsagor uteslöts från transkriberingen. Det kunde 
exempelvis vara skratt, fniss, hostningar, tomprat helt utan koppling till studien och liknande.  

Intervjuerna sammanställdes och bearbetades sedan i relation till forskningsfrågorna. Vi utgick från de 
huvudämnen vi hade i intervjuguiden och sökte efter matchande komponenter i respondenternas svar i 
intervjuerna. Detta resulterade i olika kategorier för att i nästa steg analysera svaren i intervjuerna mot 
tidigare forskning och för studien aktuella teorier (Trost, 2008). Vi kategoriserade datan under rubrikerna 
“ramfaktorer för verksamheterna”, “verksamheternas visioner och mål”, “samverkan” , “aktiviteter”, 
“valkompetens”  och “deltagarnas egna erfarenheter”. Sådant som ansågs ligga utanför frågeformuläret 
valdes bort.  

Det finns tre viktiga principer i analyserandet av kvalitativ data som vi har förhållit oss till. Den första 
principen poängterar det viktiga i att de slutsatser som vår undersökning resulterar i och är fast förankrat 
i data som vi fått fram genom våra intervjuer. Den andra principen handlar om att våra förklaringar av 
resultatet ska komma ur en mycket noggrann analys av data och den tredje principen betonar vikten av 
att vi ska vara fördomsfria i vår analys (Denscombe 2009).  

 
4.6 Etiska riktlinjer   
Som samhällsforskare ska vi vara etiska under hela arbetets gång, och vår planering och genomförandet 
av studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa principer (eller krav) är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och utgör riktlinjer för 
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap ämnen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär för oss 
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att vi ska respektera intervjupersonernas rättigheter och värdighet, undvika att intervjupersonerna lider 
någon skada av att delta i studien, samt arbeta på ett ärligt sätt och respektera intervjupersonernas 
integritet under hela arbetets gång (Descombe 2009). Därför är alla som deltar i vår studie helt anonyma 
från början till slut. Information om studien samt om de etiska riktlinjerna har delgivits deltagarna i 
studien före, under och efter arbetets gång.  

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera deltagarna i studien om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Detta gjordes först muntligt och skriftligt. Före intervjun fick även 
intervjupersonerna ta del av vårt följebrev (se bilaga 2).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 
när som helst har rätt att lämna intervjun eller ta tillbaka det som sagts. Deltagarna och de anställda 
valde själva att medverka i studien och vi påminde alla intervjupersonerna om samtyckeskravet muntligt 
före och efter intervjun.  

Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter om de inblandade personerna i studien ska 
behandlas i största förtroende, samt att alla personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Vi har medvetet anonymiserat alla intervjupersoner i transkriberingen 
och i alla våra dokument. Endast vi som skrivit arbetet har tillgång till de dokument samt intervjumaterial 
som ligger till underlag för vår studie. 

Till sist har vi nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som samlats in om enskilda personer endast 
får användas för vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information framfördes också muntligt före 
och efter intervjuerna, samt skriftligt i vårt följebrev. 

 

5. Resultat och analys 
I det här stycket redovisar vi undersökningens resultat som bygger på de intervjuer som vi genomfört 
och svaren på intervjufrågorna. Vi har delat upp vårt resultat under rubrikerna “ramfaktorer för 
verksamheterna”, “verksamheternas visioner och mål”, “samverkansarbetet i verksamheterna”, 
“valkompetens och grundläggande anställningsbarhet” och “deltagarnas upplevelser”.  
 
5.1 Ramfaktorer för verksamheterna 

Verksamhet A 

Verksamhet A är ett samverkansprojekt i en mindre kommun i Mellersta Norrland. Projektet finansieras 
av Europeiska Socialfonden och har fått drygt 7.5 miljoner kronor i ekonomiskt stöd. Projektet startades 
2015 och ska slutrapporteras till ESF- rådet 2017. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar 
utanförskap och främjar kompetensutveckling.  

Bakgrunden till att projektet startade var den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen, och när ESF 
(Europeiska Socialfonden) var på gång med en utlysning i regionen som skulle handla om just 
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ungdomsarbetslösa blev det en naturlig start till ett projekt. Projektet startades med en förstudie som 
pågick i 6 månader. 

Projektet vänder sig i huvudsak till ungdomar och unga vuxna i åldern 18-24 år som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden och annan sysselsättning.  Just nu har projektet ca 29 ungdomar inskrivna, och totalt 
har det varit 34 personer inskrivna (dock inte samtidigt). Tanken är att det ska finnas ett jämnt in- och 
utflöde med inskrivningar och utslussning mot arbete eller studier. Målet är att 100 deltagare ska varit 
inskrivna i projektet under någon period innan projektets slut. Tanken är också att minst 50 personer ska 
ha gått vidare mot studier, arbete eller annan sysselsättning.  

Idag är det 4 anställda i verksamheten, samt en medfinansierad som även arbetar med KAA (kommunens 
aktivitetsansvar) som riktar sig särskilt mot ungdomar under 20 år. Två av de anställda har heltidstjänster 
inom projektet, den tredje har 75 % och den fjärde 50%. Utbildningsbakgrunderna på de anställda är 
väldigt blandad och kommunen anställde projektledare från kommunen så att kompetensen skulle finnas 
kvar på orten efter projektets slut.  

Vår ena intervjuperson är utbildad beteendevetare med sociologi som huvudämne, men hon har även 
yrkeserfarenhet från arbete på kommunen, på arbetsförmedlingen samt att arbeta med liknande 
projekt. Vår andra intervjuperson har lång yrkeserfarenhet från arbete med ungdomar samt utbildning 
inom personal- och organisationsutveckling. Den tredje anställda har arbetat länge inom fält och stöd 
medan den fjärde har coachutbildning samt drivit eget företag. Den sista anställda som även är anställd i 
kommunens aktivitetsansvar är lärare i grunden. Vid frågan om de upplever att det är optimalt eller om 
det finns någon yrkesprofession eller kompetens som ni skulle vilja ha in i verksamheten svarar de: 

Dels har vi ju möjlighet att köpa in om vi behöver någon kompetens beroende på 
vad det är då, men sen, vi ska ju samverka med andra. Så vi behöver inte känna 
att vi ska kunna allt. Utan att i så fall så får vi ta in den kompetensen. Är det 
vården så tar vi kontakt med vården. Är det skola så tar vi kontakt med studie- 
och yrkesvägledare eller vad det nu kan vara. 

I projektets referensgrupp sitter representanter från kommunens utvecklingsenhet, socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, näringsliv och kommunens skolchef, men projektet samverkar 
med fler aktörer beroende på behov. 

Verksamhet B 

Verksamhet B var till att börja med ett projekt som sedan början av 2016 är en implementerad 
verksamhet i kommunen. Verksamheten riktar sig till personer mellan 16-25 år i en större stad i 
Norrland. Personerna är hemmasittande och saknar egen eller offentlig försörjning och saknar kontakt 
med olika samhällsaktörer samt har ett litet socialt kontaktnät.  

Verksamheten har 3 anställda på heltid varav två av dem är anställda av kommunen och den tredje är 
anställd av landstinget. Alla tre har en högskoleutbildning, A är kulturanalytiker, B är socionom och C är 
sjukgymnast. Vid frågan om de känner att de har haft nytta av sina utbildningar i arbetet svarar de; 
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Ja, jag tycker det. Kulturanalys är väldigt bred så man kan jobba på så många 
olika ställen och platser, om jag tittar på de som jag gick i samma klass med. 
Men man har med sig ett tankesätt och det rör ju väldigt mycket sådana frågor 
som jämställdhet, jämlikhet och mångfald och såna frågor, tänker jag på hela 
tiden egentligen i det här jobbet.  

(Socionom) Jo… det tror jag, men jag tror mer att det att jag har jobbat som 
fältarbetare och i uppsökande arbete som mer kanske, ja det här med att ha 
träffat personer med problem, och söka upp dem. Ja det tror jag att jag har haft 
mer nytta av. Ja, arbetslivserfarenhet.  

Verksamhetens metod är att erbjuda stöd individuellt och frivilligt utifrån individens behov. Detta görs 
genom att erbjuda en första kontakt, göra en kartläggning av individens situation, behov och mål. Om 
individen vill delta så erbjuds hen att vara med på olika aktiviteter, både i grupp och individuellt, tillfällen 
att träna på sociala situationer samt stöd vid möten och andra aktiviteter. Meningen är att verksamheten 
ska bidra till att identifiera och uppmärksamma individens styrkor och motivera till förändring. 

Verksamhet B samverkar med stadens ungdomshälsa och aktivitetstorg. Aktivitetstorget beskriver sin 
verksamhet på följande vis: 

X är en mötesplats för ungdomar, ***** kommun, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och övriga aktörer i riktning mot arbete och utbildning. 

Det är väl känt att unga människor drabbas särskilt hårt vid 
konjunkturnedgångar. Syftet med X är att ge arbetssökande ungdomar 18–24 år, 
i vissa fall 16–29 år, en ingång i kontakt med myndigheterna. På ett enkelt sätt 
får ungdomar det stöd de behöver för att få ett arbete. 

Idén om ett ungdomstorg liknar till stora delar Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om 
ungdomar med särskilda behov och inte arbetssökande i stort. 

X verksamhet är möjligt genom det goda samverkansklimat som finns mellan 
myndigheter i *****. 

 

Verksamheten har ca 20 ungdomar inskrivna samtidigt, det kan dock variera mellan några färre eller 
några fler än så. Respondent A påtalar att det allt som oftast är några fler än 20 inskrivna samtidigt. 
Varav ungefär hälften endast går på individuella samtal och hälften deltar även i en eller några av 
gruppaktiviteterna.  

 
5.3 Verksamheternas visioner och mål 

Enligt projektansökan är verksamhets A´s syfte att få unga som varken arbetar eller studerar närmare 
arbetsmarknaden. Projektet ska förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden genom exempelvis att 
erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser, yrkesutbildningar eller grund/gymnasiestudier. Projektet ska även 
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ha en fungerande samverkan med inblandade aktörer. Den förväntade effekten på lång sikt är att 
ungdomsarbetslösheten i Mellersta Norrland ska minska. 

… Så det jag tänker är väl att det ska finnas ett nät runtomkring så att man inte 
ska hamna mellan stolarna, att man ska fångas upp. 

Personalen i verksamhet A pratar även om syftet att deltagarna ska känna trygghet i att komma till 
verksamheten, och att de ska försöka se varje deltagares framsteg, även om de fortfarande är långt från 
arbetsmarknaden. Målet med verksamhet A är att 50 personer av 100 inskrivna ska gå vidare mot 
sysselsättning som exempelvis jobb eller studier. Dock upplever personalen en svårighet med att uppfylla 
det uppsatta målet.  

Syftet med verksamheten B är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Den ska bryta isolering och höja 
livskvalitet och självkänslan hos deltagarna. Projektet syftar även till att uppmuntra till aktivitet och 
utöka deltagarnas kontaktnät.  

När de kommer till oss så har de inget skyddsnät egentligen, mer än kanske sina 
anhöriga, så vår tanke är också att vi ska bygga ett kontaktnät litegrann runt 
personerna så att det, om den faller tillbaka, så är det kanske lättare att söka hjälp 
igen när man vet vart man ska vända sig. 

Verksamhetens mål är att 80 % av alla deltagarna ska vidare till en annan sysselsättning. Det kan vara att 
de börjar jobba (dock är det väldigt få som börjar jobba direkt), börjar studera, går vidare till någon 
annan instans, får specialistvård, börjar arbetsträna eller får fortsatt rehabilitering.   

 

5.4 Samverkansarbetet i verksamheterna  
Gemensamt för båda verksamheterna är att det samverkar med flertalet olika parter. Verksamhet A 
svarar på frågan om vilka de samverkar med såhär: 

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, folkhögskolan, Komvux, öppenvården, fält- 
och stödteamet, Erikshjälpen som praktikarena, försäkringskassan, kommunens 
arbetsmarknadsdel, KA, SYV… sen utifrån behov, om vi har någon som vill göra 
praktik på exempelvis en förening, så blir det genom det, och sen alla 
studiebesök vi gör. Och sen om jag tänker dom som sitter i styrgruppen så är 
det ju representant från företagarna eller näringslivet, och hälsocentralen, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och skolan.  

 

Verksamhet B svarar: 

Ja, dom stora aktörerna eller dom stora samverkansparterna, det är ju 
ungdomshälsan, ja då är det ju vården, och ungdomstorget, för vägen vidare, 
och sen är det psykiatrin, främst unga vuxna, och sen är det då X, som är 
aktivitetsansvarig. 
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...ja, det är som dom stora, men sen så försöker vi också att samarbeta med 
fritidsaktörer eller vad man ska kalla det och så, för det är ju också en 
jätteviktig del.. 

Svenska kyrkan är verkligen involverade nu, och det är ju också tänkt att, 
dom är ju inte där på grund av någon religion utan det är ju ändå ett 
schysst ställe med sunda värderingar och som ändå har verksamheter för 
alla människor. 

I verksamhet B lyfter de in att även små aktörer är viktiga för samverkan när de ska visa på alternativa 
platser som deltagarna kan söka sig till även utanför verksamhet B´s utbud av gruppaktiviteter. Det kan 
till exempel handla om att de får fribiljetter till en hockeymatch i den lokala hockeyklubben, vilket de 
anställda menar kan öppna deltagarnas vyer och få dem att tänka att, just ja, hockey kanske jag kan gå 
på, där har jag ju varit en gång förut. 

Syftet med att samverka även med de små aktörerna är för att utmana deltagarnas problematik och 
hjälpa dem att se att det finns ställen att komma till även sen efter att tiden på verksamheten är slut. 
Respondent A förklarar;  

för att få komma ut lite mer, eller, syftet med dom här aktiviteterna är ju att 
utmana litegrann det här med social ångest som dom flesta då har kanske då 
gemensamt och den här sociala träningen i att göra någonting kul ihop. Men så, 
det finns liksom en baktanke med att vi går till såna ställen som man kanske kan 
återkomma till. Och det är ju nästan lika viktigt som samarbetet med dom här 
stora aktörerna.  

Deltagarna i verksamheten erhåller ingen ersättning för deras medverkan, respondent B vid verksamhet 
B påtalar vikten av att hitta aktiviteter som är genomförbara även ekonomiskt. 

Sen att välja ställen som är bra miljöer och billiga miljöer, för det är ju inte så 
många som har så..när man kommer hit så har man ju som ingen ekonomi. Sen 
är ju förhoppningen att vi ska kunna hitta nått ställe där vi kan se om hen har 
rättigheter att få aktivitetsstöd eller söka aktivitetsersättning så man får pengar, 
men till en början så..Ja, på en ungdomsgård behöver du ju inte så väldigt, du 
behöver ju inte köpa något för att få vara där. På ett fik kanske nån kommer och 
säger att du får inte sitta här, du ska handla nånting.  

 

5.5 Valkompetens och grundläggande anställningsbarhet  
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 
(ESF, 2016), grunden till verksamhet A är redan från början dels att öka individens kompetens för att 
komma närmare arbetsmarknaden eller annan sysselsättning. Verksamhet B som är en implementerad 
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verksamhet för ungdomar och unga vuxna som står allra längst från arbetsmarknaden har inte samma 
uttalade koppling till valkompetens som verksamhet A, men har ändå samma mål med verksamheten 
och samma målgrupp. Något som båda verksamheterna uttalat arbetar aktivt med är att öka deltagarnas 
anställningsbarhet, detta arbete går in i arbetet med att öka deltagarnas valkompetens.  

För båda verksamheterna var själva begreppet valkompetens nytt, men när de fick begreppet förklarat 
för sig ansåg personalen ur båda verksamheterna att de arbetar mer eller mindre med att öka 
deltagarnas valkompetens på olika sätt.  Denna kompetensutveckling sker dels genom 
gruppaktiviteterna, men även genom personliga samtal och individuella aktiviteter. Genom att titta 
närmare på de aktiviteter som deltagarna gör i verksamheterna, kan vi se att de faktiskt bidrar till 
kompetensutveckling för individen eftersom det finns ett syfte och en tanke bakom varje aktivitet. 
Aktiviteterna varierar dock beroende på vilket behov deltagarna har.  

Det är ju lite utifrån att vi märker vad som behövs…  

Social rehabilitering är vad vi jobbar med. Det ser olika beroende på personen, 
personens bekymmer och tid av hemmasittande. 

Valkompetens handlar om att deltagaren ska få ökad självkännedom, kunskap om möjligheterna till jobb 
och studier samt karriärplanering vilket påminner om vissa färdigheter inom grundläggande 
anställningsbarhet, exempelvis att deltagaren ska bli mer handlingskraftig, motiverad och självständig. 
Även om deltagarna står längst ifrån arbetsmarknaden så sker ändå detta arbetet, men oftast i väldigt 
små steg. Karriärplanering här kan handla om allt från att prata om studier och arbete, men i första hand 
handlar det om att skapa en kontakt med deltagaren så att hen med små steg kan bryta invanda 
mönster, bryta sitt hemmasittande och så småning om kunna delta i verksamheten. Det blir ett första 
och väldigt grundläggande steg i början av en eventuell karriärplanering. 

… Men vi pratar ju om drömmar och mål som den här personen är intresserad av. 
Nästan alla som hoppar av skolan säger ju att de måste ha en utbildning, så det 
blir ju som ett mål längre bort för dom flesta. Sen då att öva sig gradvis, först 
kanske att träffa oss en till två gånger i veckan och göra saker, både att man gör 
den här kartläggningen och att man gör saker som man kanske är intresserad av. 
Vi luskar ganska mycket i ”vad har du gjort förut, vad tycker du är kul..” för att 
hitta energi, glädje och vilja att komma hemifrån.  

Valkompetens handlar även om att få mer kunskap om yrken och utbildningar och detta tar sig i uttryck i 
form av olika aktiviteter i verksamheterna. I verksamhet A anordnas aktiviteter efter behov och de 
anordnar aktiviteter både individuellt och för hela gruppen tillsammans. Det kan handla om praktikplats, 
studiebesök, föreläsningar, körkortsteori, studier, teambuildning, mental träning, gruppvägledning mm. I 
verksamhet B finns det både fasta aktiviteter som syftar till social träning för deltagarna samt möjlighet 
att välja aktivitet en dag i veckan så som bakning, film, spel eller gå på museum till exempel. En vital del i 
början av verksamhet B´s inledningsarbete med en ny deltagare är de individuella samtalen där 
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personalen och deltagaren får möjlighet att lära känna varandra och formulera mål, som revideras allt 
eftersom tiden går. Inom verksamhetens samarbete med andra projekt och verksamheter finns även 
utrymme för att ta del av föreläsningar eller aktiviteter med deras deltagare. Alla dessa aktiviteter, både i 
grupp och individuellt, bidrar till att öka deltagarnas grundläggande anställningsbarhet i små steg. 
 

När jag började här hade jag gått hemma i två år. Så, hur mitt liv såg ut då, jag 
gjorde ingenting. Projektet, eller vad det nu än är, då får man struktur. Jag vet 
vad jag ska göra tisdag, onsdag, torsdag. Och då är det lättare att lägga upp 
allt där emellan också. Liksom få en balans, så. 

 
Det handlar alltså om väldigt små steg som räknas som framsteg i utvecklingsprocessen hos deltagarna, 
att bryta mönster, komma hemifrån och skapa en slags balans i vardagen som dom inte hade innan. Det 
kan exempelvis vara att börja titta personalen i ögonen, att höra av sig när man är sjuk eller att våga 
berätta när man mår dåligt. Varje litet positivt steg i rätt riktning räknas som framsteg, och personalen 
försöker ständigt bekräfta dessa små steg. Detta blir även små steg i att öka deltagarnas grundläggande 
anställningsbarhet. 
 
Personalen på båda verksamheterna trycker på det viktiga i att alla deltagare ska känna sig sedda och 
bekräftade, och de betonar vikten av att uppmuntra positivt beteende och att deltagarna inte ska känna 
sig anklagade om det går dåligt. 

Och deltagarna ska aldrig känna sig anklagade om dom inte kommer på en 
aktivitet, utan kommer dom nästa dag så ska det vara ”men vad roligt att du 
kommer idag”. Vi ska bekräfta det positiva. Sen måste vi ändå lyfta det att den 
inte var här igår, “vad kan det bero på?”, men inte i ett första skede, utan då får 
man göra det sen. 
 

Valkompetens ingår i ELGPN’s idé om livslångt lärande, och att man ska fortsätta utveckla sin kompetens 
hela livet. Personalen i båda verksamheterna pratar om lärandet som en viktig faktor i utvecklingen hos 
deltagarna. Verksamhet A betonar vikten av att se alla bakslag och framsteg som en lärandeprocess, 
oavsett vad det handlar om.  
 

… eller man får avbryta en praktik för att det inte funkar, men att man kan påbörja 
nästa, och då kan man liksom prata om vad lärde vi oss från förra gången, vad ska 
syfte med den här praktiken vara, och att man har den diskussionen innan och 
sådär. Så att det hela tiden blir ett lärande. Så att det inte blir en rad misslyckanden 
bara, utan ”där lärde jag mig någonting”! 
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Verksamhet B beskriver delvis lärandeprocessen som en del i att sakta men säkert fasa ut en deltagare 
från verksamheten för att individen ska komma vidare från deras insats. 

...för vissa kan det vara att man nästan fastnar också. Att man blir väldigt trygg här 
och då blir det ännu svårare att ta nästa steg. Så det är ju, det får vi ju också 
diskutera med varje deltagare... 

...Det kan vara, om man kommer ut på en arbetsprövning till exempel på en 
arbetsplats, då kan det vara att man är där tre gånger i veckan på sin arbetsplats 
och så är man fortfarande med här en gång i veckan på gruppaktivitet. Så att 
man kanske kombinerar det tills det att man kanske ökar på tiden på sin praktik 
och då förhoppningsvis inte har tid med oss. 

 
Personalen i verksamheterna anser att de arbetar med att öka sina deltagares valkompetens, men att 
arbetet sker i  väldigt små utvecklingssteg i rätt riktning. Detta sker i princip automatiskt när de arbetar 
med att öka deltagarnas grundläggande anställningsbarhet, men ingen av personalen som vi intervjuade 
hade hört talats om begreppet valkompetens innan studien. Verksamheternas huvudsakliga mål är att 
deltagaren ska bryta med det destruktiva hemmasittandet för att komma närmare en sysselsättning.  

 
5.6 Deltagarnas upplevelser 
Deltagarna som vi intervjuat är väldigt positiva inställda till verksamheterna och deras arbete. De har 
olika bakgrunder, och anledningen eller målet till deltagandet ser olika ut. Vår första intervjuperson har 
börjat studera upp sitt grundskolebetyg medan vår andra intervjupersonen har lidit av depression vilket 
hen fått hjälp med tack vare samverkan mellan verksamheten och vården.  

Verksamheterna arbetar med aktiviteter för både gruppen och individen utifrån vilket behov som finns. 
Varje deltagare får ett anpassat schema eller en handlingsplan som de ska följa. Där lägger personalen in 
(oftast tillsammans med deltagaren) aktiviteter för veckan. Det kan vara aktiviteter i verksamheten eller 
studiebesök, men även individuella möten och sammankomster som tandläkarbesök, tid på vårdcentralen, 
praktikmöten mm.  

Det är väldigt mycket individanpassat, ibland är det ju att vi har saker vi gör 
gemensamt, men det är inte speciellt ofta, utan det är väldigt individuellt.   
 

Att få ökad självkännedom handlar om att lära sig mer om sig själv, och även i denna process handlar det 
om små steg i rätt riktning för deltagarna. Vår ena intervjuperson som är deltagare i en av 
verksamheterna berättade att ökad självkännedom och hjälp med sitt psykiska mående har varit väldigt 
viktig under tiden i verksamheten.  
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Intervjuare: Vad är största skillnaden i ditt liv efter du fick kontakt med projektet?  
Ungdom: Den största skillnaden är att jag mår mycket bättre. 
Intervjuare: På vilket sätt menar du då? 
Ungdom: Psykiskt 
Intervjuare: Hur var det innan då? 
Ungdom: Det var väldigt mycket kaos. Och många år av depressioner, och så… i mitt 
psyke så mår jag mycket bättre idag än vad jag gjorde förut. 
 

Personalen i verksamheterna hade inte hört talas om begreppet valkompetens innan, och det gällde 
även deltagarna som vi intervjuade. När de fick begreppet beskrivet för sig och frågan om de anser att 
verksamheten ger de möjlighet att öka deras valkompetens svarar de: 
 

Ja, jag har bara inte vetat hur man ska förklarar det… men vi får både 
studiebesök och så, men också det med självkännedom.  

 
Dom fokuserar väldigt mycket på det. Vi har ju haft väldigt många föreläsningar 
och sådär ”vad kan du göra för att må bättre idag”, ”hur resulterar det här i 
långa loppet”, och så där. Så känner man sig vilse inom det området så finns 
absolut verktyg för att bli bättre! 

 
När deltagarna kommit lite längre i processen och, i stort sätt brutit sitt hemmasittande, anpassas åter 
igen aktiviteterna efter individens nya behov. Det kan innebära att deltagaren börjar studera 
(grundskoleämnen eller gymnasieämnen), påbörjar en praktik eller slussas vidare till annan 
sysselsättning. En av deltagarna som vi intervjuade har börjat plugga upp sitt grundskolebetyg som start 
på en längre karriärplan. Hen använder tiden i verksamheten på studierna och har fått lägga upp 
schemat själv och styr mycket över sin egen tid i verksamheten. 
 

Och sen så tänker jag att det är klart att det blir en rätt stor förändring när jag 
kommer få ett betyg också. Jag kommer ju kunna skaffa mig ett liv liksom. Och 
nu kanske jag ska få ett studiekontrakt också. Och det är jävligt bra.  

 
Deltagarna som vi intervjuat anser att aktiviteterna och deras scheman är anpassade efter deras behov. 
Båda anser att aktiviteterna är positiva och att de kommer ha med sig kunskaper från verksamheten. De 
nämner även att sammanhållningen i gruppen är bra. 

Jag kommer ta med mig ganska mycket av många olika saker, för jag tycker, när 
vi varit på studiebesök och så, så tycker jag att det har varit väldigt intressant, så 
det är väldigt mycket som jag tar med mig faktiskt.  
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Det är så positivt, det är ett bra upplägg. Och sen så tänker jag att vi har ju en fin 
sammanhållning här också. Det finns ju många deltagare som har problem med 
stora grupper och sådär, men det är en fin sammanhållning alltså. Folk är 
trevliga mot varandra. Och ja… jag sitter ju för det mesta själv så jag är inte med 
så mycket. För mig funkar det bra här i alla fall.  

 

Vid frågan vad deltagarna har för mål svarar de: 

Betyg! Jag är ju här för att plugga. Det är målet liksom, så att jag kan plugga 
vidare.  

Först och främst är det ju att må bättre till jag är så pass stabil att jag kan börja 
arbeta, sen är det ut i arbetslivet.  

 

5.7 Analys 
Den föränderliga arbetsmarknaden som råder idag gör det allt svårare för ungdomar att etablera sig, 
särskilt om man saknar utbildning (Lundahl m.fl. 2011).  Av 110 000 ungdomar som varje år lämnar 
gymnasiet är det ungefär 25 % som går ut utan fullständiga gymnasiebetyg. Ca 13 000 unga varje år 
pluggar heller aldrig upp de ofullständiga gymnasiebetygen i efterhand och risken är därför hög att de 
hamnar i ett livslångt utanförskap på olika nivåer (Friberg m.fl. 2015). Ungdomars anställningar är oftast 
korta och tillfälliga och om man läser vilka färdigheter som ingår i begreppet valkompetens så kan man 
bland annat läsa: “Ha förmågorna som krävs för att skaffa och behålla ett arbete” (Sultana, 2012).  

 

I CIP- teorin kan man läsa att självkännedom, yrkeskunskap och beslutsförmåga är viktiga ingredienser 
för att göra ett bra karriärval (Brown 2002, 313), vilket påminner om färdigheterna i begreppet 
valkompetens. I CIP- modellen pratar man om att det finns ett glapp mellan klientens nuvarande 
situation och den önskade situationen och med hjälp av en tänkande, utvärderande och resonerande 
process ska klienten komma fram till bra karriärval. Vi ser vissa likheter mellan hur verksamheterna 
arbetar och tankarna i CIP- teorin. Det handlar om att personalen ofta stödjer deltagaren med den 
resonerande processen efter de framsteg eller bakslag som deltagaren gör. Dock handlar det inte enbart 
om deltagarens karriärval i dessa fall, utan om alla val som deltagaren gör i sin utvecklingsprocess i 
verksamheten.  

Valkompetens innebär också att man förstår sig själv och har en positiv självbild, strävar efter personlig 
utveckling genom livet samt försöker finna balansen mellan arbete och fritid. Linda Gottfredson (2002) 
menar att individen behöver kunskap om vad olika yrken innebär, god självkännedom och en insikt om 
vad man vill för att kunna hitta en sysselsättning som matchar mot de egna förmågorna och 
färdigheterna. Detta arbete bör påbörjas redan i förskoleåldern. För att få alla dessa kunskaper och 
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insikter behövs en rad olika insatser. I verksamheterna får deltagarna chansen att genom studiebesök 
och praktik utöka sina kunskaper om olika yrken. Dock är arbetet med självkännedom och skapa insikt i 
vad man vill göra med sitt liv nog svårt att få till om personalen inte har tillräcklig kompetens inom 
området. I en av verksamheterna skiljer det sig dock något då deltagarna i ett senare skede kan komma i 
kontakt med ungdomstorget där det finns tillgång till en studie- och yrkesvägledare. 

Enligt Friberg (2015) väljer inte ungdomar att bli hemmasittare. Utan hade individen kunnat göra rätt, så 
hade den gjort det om den hade haft rätt färdigheter. Valkompetens handlar ju om att få just de 
färdigheter som behövs för att göra bra och välgrundade karriärval. Valkompetens ingår i idén om ett 
livslångt lärande där tanken bland annat är att människor från unga år ska ha möjlighet att skaffa sig den 
kompetens som behövs på arbetsmarknaden, och att fortsätta utveckla sin kompetens hela livet. 
Bristande  

Valkompetens är ett nytt begrepp för personalen i verksamheterna, men ett begrepp de känner till 
bättre är grundläggande anställningsbarhet. Man kan säga att ökad valkompetens hos deltagarna skulle 
kunna leda till ökad grundläggande anställningsbarhet, dock finns det ingen direkt forskning som ligger 
till empirisk grund för det påståendet. Valkompetens ingår i idéen om det livslånga lärandet och kan ses 
som ett sätt att nå mål både i livet och i yrkeslivet. Därför är dessa begrepp högst relevanta för arbetet 
med att få ungdomarna närmare sysselsättning.  

Hemmasittande leder oftast till ett mycket begränsat socialt umgänge. Begränsar man sig till hemmets 
fyra väggar så är det lättare att utveckla en oros- och ångestproblematik. För många kan situationen 
kännas hopplös och meningslös. Innan de hemmasittande kommit till en punkt där livet börjar förändras 
så har många av dem en mycket liten tilltro till att deras situation faktiskt skulle kunna förändras (Friberg 
m.fl. 2015). De representativa individerna som deltagarna är menar på att deras liv med psykisk ohälsa 
förbättrats genom att delta i verksamhetens aktiviteter. Genom svaren på intervjufrågorna kan vi utläsa 
en viss känsla av hopp bland deltagarna, hopp om att de ska kunna komma ur sitt hemmasittande liv för 
att bli mer framåtsiktande. 

 

6. Diskussion   
6.1 Metoddiskussion  
Vi anser att den valda datainsamlingsmetoden var relevant och användbar för att besvara de 
frågeställningar vi har. Deltagarna i studien har kunnat bidra med den kunskap och erfarenhet som 
behövs för att besvara studiens syfte och verksamheternas dokument har gett oss en förståelse för de 
aktuella ramfaktorerna.   

Vi valde att göra djupintervjuer med representativa individer i två verksamheter samt ta del av 
dokument som verksamhetsberättelser och förstudier från verksamheterna. Fördelen med att bygga 
empiri utifrån fallstudier är att det ger oss som forskare möjlighet att undersöka en fråga på djupet. Samt 
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ger det en förklaring som kan hantera subtila och komplexa skeenden i verkliga situationer. Denscombe 
(2009) menar att fallstudie som tillvägagångssätt ger oss en mer holistisk syn på det som vi ämnar 
undersöka och alltså att vi får en större helhetsbild av fenomenet skapa kunskap kring. Vår studie kan 
bidra med kunskap om fenomenet hemmasittare och hur man genom ökad valkompetens kan hjälpa 
ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar att bli mer anställningsbar och komma 
närmare arbetsmarknaden.  

Den valda metoden och urvalet kan inte säga något om hur verksamheter generellt arbetar eller 
deltagares generella uppfattning om vårt valda forskningsområde, dock var inte vårt syfte med studien 
att få en generell bild. Det vore dock intressant att intervjua betydligt fler personal och ungdomar med 
erfarenhet av liknande verksamheter för att få ett lite bredare och djupare resultat i ämnet. En 
kombinerad metod, mix methods, där man blandar kvalitativ och kvantitativ metod hade varit ett 
alternativ. Då skulle vi fått ett generellt resultat samt kunnat fördjupa oss genom intervjuer och fått både 
en bredare och djupare bild över hur verksamheternas arbete fungerar. En kombinerad metod hade 
dock varit för omfattande och tidskrävande för denna typ av studie.  
 
Vi hade ursprungligen en tanke om att göra en jämförelse mellan verksamhet A och verksamhet B, men 
på grund av svårigheter att komma i kontakt med ungdomar som ville vara med i studien i ena 
verksamheten så fick vi att tänka om. I samband med datainsamlingen och analysen av empirin blev det 
tydligt för oss att vi var tvunga att omformulera vårt syfte samt våra frågeställningar för att de ska kunna 
matcha den tillgång till resultat som vi hade.  Vi valde att istället undersöka hemmasittare som fenomen 
och hur man i två olika verksamheter jobbar för att öka deras valkompetens och grundläggande 
anställningsbarhet. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att titta på hur de två olika verksamheter arbetar med ungdomar som 
står längst från arbetsmarknaden för att få dem närmare sysselsättning. Studien är relevant för att det är 
ett aktuellt och ökande samhällsproblem med hemmasittare som inte kommer i kontakt med 
myndighetsvärlden eller kommer sig ut i jobb och studier.  

Vi ville veta om man genom ökad valkompetens kan hjälpa ungdomar och unga vuxna som varken 
arbetar eller studerar att komma närmare arbetsmarknaden. För att utforska dessa frågor så valde vi att 
genomföra intervjuer med både anställda vid verksamheterna samt ungdomar som deltar. På grund av 
svårigheter att komma i kontakt med ungdomar som ville ingå i studien vid verksamhet B så valde vi att 
rikta in oss på verksamhet A´s deltagare.  

Något vi snabbt kom underfund med under arbetets gång var att valkompetens och är väldigt svårt att 
mäta. Vi utgick från begreppet då vi formade våra forskningsfrågor, men med tiden insåg vi att det finns 
ytterst lite forskning om begreppet, och det saknas empiriskt stöd som visar att ökad valkompetens rent 
konkret leder till ökad anställningsbarhet. Ett annat problem vi stötte på är att innehållet både 
begreppet valkompetens  och begreppet anställningsbarhet varierar mellan olika länder och definieras 
på olika sätt.  
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Vid en diskussion innan denna studiens start hade vi en tanke eller hypotes om att resultatet av god 
valkompetens skulle vara att ungdomarna i dessa projekt skulle komma ut i sysselsättning, men vi insåg 
efter våra intervjuer att arbetet i verksamheter sker på en mer grundläggande nivå än vi först förstått.  
Verksamhet A nämnde under studiens gång att de kanske måste ändra sitt mål att hälften av deltagarna 
ska gå vidare mot sysselsättning som exempelvis jobb eller studier, då de upplever att målet är för svårt 
att nå. Detta bekräftar vår tanke att syftet och målet med verksamheterna blir ett mer djupgående och 
komplext arbete än att få ut deltagarna ska ut i jobb eller studier (även om det är det långsiktiga målet). 

En annan fråga vi ställer oss är vad som ingår i begreppet valkompetens. Ungdomarna får definitivt en 
kompetensutveckling genom alla aktiviteter, men det är inte säkert att aktiviteterna alltid syftar till att 
göra deltagarna till mer kompetenta beslutsfattare eller karriärplanerare. Personalen på de båda 
verksamheterna berättar att de måste se de små framstegen som deltagarna gör, att se deltagarna och 
bekräfta. Valkompetens är ett begrepp som egentligen är riktad mot karriärval, men när i processen går 
deltagaren mot att öka sin valkompetens? En aktivitet som egentligen har ett helt annat syfte kan ju 
faktiskt bidra till att öka deltagarens valkompetens, utan att tanken var det från början. Exempelvis så 
berättar verksamhet B att de brukar fixa biljetter till sportevenemang åt deltagarna, detta i sin tur kan ju 
faktiskt leda till att deltagaren vidgar sina vyer och ser möjligheter de inte sett tidigare.  

I begreppet valkompetens ingår även att personen ska få ökad självkännedom vilket personal och 
deltagarna i båda verksamheterna verkar arbeta ständigt med. Även här är det svårt att riktigt veta var 
gränsen går för vad som ska räknas som ökad valkompetens. Räknas endast de inplanerade motiverande 
samtalen och samtal med professionella utövare som psykologer och studie- och yrkesvägledare, eller 
räknas även alla mindre steg som leder till att klienten lär sig något nytt om sig själv?  

Det vi har kunnat se är att begreppet grundläggande anställningsbarhet ligger väldigt nära det centrala 
innehållet i begreppet valkompetens. Ökad valkompetens skulle kunna leda till ökad anställningsbarhet, 
men tyvärr finns det ytterst lite forskning som stödjer denna tes. Tyvärr fick vi kännedom om begreppet 
grundläggande anställningsbarhet först efter intervjuerna var gjorda vilket påverkade vår studies 
resultat. Hade vi läst om begreppet tidigare i studien hade vi kunnat använda begreppets mening i 
studiens resultat på ett helt annat sätt och fått ett annat djup i analysen av verksamheternas arbete.  

Enligt en av teorierna vi tog upp tidigare begränsar många ungdomar sina karriärval efter vilka yrken som 
är tillgängliga på den ort/stad man bor i. Har man dessutom inga gymnasiebetyg, dålig självkännedom 
och dålig kännedom om andra alternativa karriärvägar så är det nog lätt att låsas fast vid ett karriärval 
där man kompromissat bort sig själv, sina egna värderingar och behov, eller att man inte gör något 
karriärval överhuvudtaget. Deltagarna i verksamheterna har ofta bakgrunder som försvårar deras 
förmåga att göra väl underbyggda karriärval, därför blir det extra viktigt de får stöd och hjälp i detta av 
personal med rätt kompetens, exempelvis en studie- och yrkesvägledare.  

Valkompetens var ett nytt begrepp för personalen i verksamheterna, men begreppet är högst relevant 
för deras målgrupp då det kan ses som ett sätt att nå mål både i livet och i yrkeslivet. För att kunna 
hjälpa dessa ungdomar att öka deras självkännedom och öka deras valkompetens anser vi att det bland 
annat krävs regelbundna vägledningsinsatser av exempelvis studie- och yrkesvägledare. Vi som snart är 
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färdiga studie- och yrkesvägledare ser det som rätt självklart att deltagarna ska få regelbunden 
karriärvägledning, men som det är nu så samverkar verksamheterna med studie- och yrkesvägledare 
enbart om de ser ett konkret behov av det. Behovet torde ju vara rätt stort när personerna står längst 
från arbetsmarknaden tänker vi, men vår profession verkar vara lite missförstådd då studie- och 
yrkesvägledare inte är inne i verksamheterna så mycket. Vi anser att den kompetens vi fått i utbildningen 
inom samtalsmetodik, vägledning, motiverande samtal och vägledning för personer i behov av stöd 
skulle passa i verksamheter som arbetar med denna målgrupp. Verksamheterna samverkar som sagt 
med studie- och yrkesvägledare vid behov, men det kan nog vara svårt att avgöra hur behovet ser ut om 
personalen själva inte har utbildning i exempelvis vägledning. Därför borde kunniga och kompetenta 
studie- och yrkesvägledare vara ännu mer implementerade i verksamheten redan från början vid 
projektens start. Insatser från studie- och yrkesvägledare kan vara både individuella vägledningssamtal 
med fokus på individens behov, men även gruppvägledning där deltagarna kan ta de av varandras 
erfarenheter och tankar.  

 

7. Förslag för framtida forskning 
Något vi blivit varse om under studiens gång och framförallt i förberedelsestadiet, då vi gjorde 
litteraturstudier, är att det finns ett mycket begränsat utbud av tidigare forskning och litteratur i ämnet 
hemmasittare och valkompetens, samt valkompetens och anställningsbarhet. Många studier är utländska 
och vi skulle vilja se mer svensk forskning om ämnena. Vi skulle även vilja se mer forskning som 
sammanflätar begreppen valkompetens och anställningsbarhet då de ligger väldigt nära varandra i 
definition.   
En annan punkt som personalen på verksamheterna nämnde var det faktum att många av deras 
deltagare har någon form av diagnos. Vi upplevde att även inom detta så finns det utrymme för mer 
forskning, samt forskning om metoder och modeller för hur man ska bemöta hemmasittande ungdomar i 
behov av särskilt stöd.  

Det hade varit intressant med en vidare forskning i hur underskotts- och överskottsbeteendena som 
Friberg m.fl. skriver om går att återfinna hos deltagarna i verksamheterna. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Intervjufrågor Personal: 
  

Verksamheten: 
● Hur kom projektet till? (siffror på arbetslösa ungdomar välkomnas!) 
● Hur många arbetar här? 
● Vilken utbildningsbakgrund har ni som arbetar här? (är det optimalt eller skulle ni vilja 

ändra något om ni kunde?) 
● Hur många ungdomar är inskrivna hos er? (alla? Några? Mål?) 
● Hur är verksamheten uppbyggt? (lokal, grupper, kommunikation, träffar, frivillighet mm) 

  
Visioner: 

● Vad har projektet för vision och mål? 
● Tycker ni att ni kan uppfylla era mål? 
● Om nej, vad skulle behöva ändras? 

 
Finansiering: 

● Hur finansieras projektet? 
● Hur fördelas ekonomin? 

  
Samverkan: 

● Vilka samverkar ni med? 
● På vilka sätt? 
● Hur ofta träffas ni som samverkar? 
● Vad finns det för fördelar/nackdelar med samverkan? 
● Finns det något ni skulle vilja ändra på i er samverkan? 

  
Aktiviteter: 

● Vilka aktiviteter har ni och i vilket syfte? 
  

Valkompetens: 
● Vet ni vad valkompetens är? (om nej- förklara med enkla ord) 
● Arbetar ni med begreppet valkompetens? 
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● Om ni arbetar med valkompetens, på vilket sätt kan ni mäta om era ungdomar fått ökad 
valkompetens? (Går det att mäta? Har man fått det om man kommer i sysselsättning?) 

 
  

Intervjufrågor ungdomar: 
  

Valkompetens: 
● Vet du vad begreppet valkompetens är? (om inte- förklara med enkla ord vad det innebär) 
● Anser du att du fått ökad valkompetens genom projektet? 

  
  

Erfarenheter: 
● Vad är största skillnaden i ditt liv efter du fick kontakt med projektet? (kan du berätta mer 

om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut idag?) 
● Har du lärt dig något? (praktiskt och socialt) 
● Vad hoppas du att du kan få ut av projektet? (dina mål, förhoppningar, drömmar) 

● Hur fungerar de personliga handlingsplanerna? (är de anpassad efter dig som individ eller 
efter vad projektet vill att du ska göra?)¨ 

  
Åsikter om projektet: 

● Vad är bra med projektet? 
● Vad är dåligt med projektet? 
● Något som projektet skulle kunna förbättra? 
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Bilaga 2 
  

Följebrev (2016.04.21) 

Hej! 

Vi heter Malin och Maja och vi läser vår sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå 
Universitet. Just nu har vi påbörjat vårt examensarbete som ingår i vår sista kurs. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur man kan hjälpa ungdomar och unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar att komma ut i arbete eller studier genom ökad valkompetens. Tanken är 
också att vi ska jämföra hur två projekt i två olika kommuner arbetar med detta. 

Som intervjuperson kommer du vara helt anonym. Det gäller under hela arbetets gång, från intervjun till 
att arbetet är färdigt. Vi kommer spela in intervjun på ett band, och även då är du anonym. Endast vi 
(Maja och Malin) kommer ha tillgång till banden, och du bestämmer om du vill ha intervjun efteråt eller 
om den ska kasseras. Du kommer även ha möjlighet att ta del av de utskrivna svaren om du vill. Du har 
då möjlighet att ta bort eller lägga till information. 

Ditt deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 
Uppsatsen kommer finnas tillgänglig på Internet i en uppsatsdatabas. Om du vill kan du även få en kopia 
på uppsatsen när den är klar. 

Vi vill tacka för att du tar dig tid att delta i vårt arbete. 

  

Med vänliga hälsningar 

Malin Nygren och Maja Öberg 

  

 
 


