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Abstract 
 

Undersökningar visar på samband mellan ohälsa och arbetslöshet, samtidigt som just 

ungdomsarbetslöshet sägs vara den mest kritiska då detta i högre utsträckning ger allvarligare 

konsekvenser. Det finns samtidigt ett uttalat ansvar hos kommunerna att avhjälpa detta och 

denna studie har därför avsett undersöka huruvida kommunala projekt lyckas förändra 

arbetslösa ungdomars situation. Pedagogikens område rör lärande och påverkansprocesser och 

i koppling till arbetslöshet och arbetsliv växer förmågan att utveckla sin identitet och 

anställningsbarhet fram som centrala aspekter. Frågeställningarna har därför berört de 

inblandades upplevelser kring deltagarnas utveckling under och efter ett sådant projekts 

genomförande. För att tillgodose behovet av en djupgående förståelse för ungdomarnas 

upplevelser har en kvalitativ studie genomförts där tre deltagande ungdomar och tre ansvariga 

för ett projekt intervjuats. Det insamlade intervjumaterialet har analyserats med hjälp av 

narrativ metod och resultaten visar på en komplex påverkan på ungdomarnas 

identitetsskapande. Detta ger i sin tur en ökad anställningsbarhet vilket således understryker 

vikten av att ha fokus på den identitetsskapande processen i liknande projekt.  
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1. Inledning  
 

I dagens föränderliga samhälle ställs nya och komplexa krav på unga människor som ska 

inträda i arbetslivet, vilket kan försvåra deras övergång mellan studier och arbete (Stokes & 

Wyn, 2007). Många faller utanför arbetsmarknadens trygghetszon och detta skapar ohälsa och 

vanemönster som tenderar att sluta i ett kvarstannande i arbetslöshet (Andersson, 2006 s. 67-

91). Det är därför av största vikt för den pedagogiska forskningen att studera hur detta 

fenomen kan undvikas genom lärande samt vilka processer och åtgärder som kan bryta 

ofördelaktiga mönster kopplade till arbetslöshet.  

 

En central term inom pedagogikens verksamhetsområde är just lärande och satt i en social 

kontext handlar detta om socialisation, där ”socialisering handlar om att lära sig dela normer, 

värderingar, kunskapssyn och handlingsmönster” (Winman & Hermansson, 2010, s. 256). 

Ungdomars inträdande på arbetsmarknaden fyller således en viktig funktion gällande att lära 

ut normer och beteenden inom arbetslivet, som sedermera främjar ett fortsatt arbetsverksamt 

liv (Stokes & Wyn, 2007). Många är vi som vittnar om att framförallt ungdomsarbetslösheten 

växer omkring oss, hur vänner och bekanta kämpar för att få, såväl som att få behålla, en 

anställning. Det finns åtskilliga studier som påvisar att arbetslöshet leder till ohälsa (Strandh, 

Novo & Hammarström, 2010) och troligen lika många rapporter om att ungdomsarbetslöshet 

är ett växande problem (se ex. Oscarsson, 2013). Det är därför av intresse att undersöka det 

ökande problemet av ohälsa bland arbetslösa ungdomar.  

 

Då kommunerna enligt lag ska vara uppdaterade och engagerade i ungdomars 

sysselsättningsmöjligheter (Righard, 2009) är de också en central aktör när det gäller 

avhjälpandet av ungdomsarbetslösheten. Det är därför intressant att studera kommunens 

förmåga att arbeta med ungdomars hälsa och möjligheter till arbete, samt att vidta åtgärder för 

att begränsa negativa effekter kopplade till arbetslöshet och ohälsa i ungdomars liv. De allra 

flesta kommuner i Sverige är av mindre storlek sett till befolkningsmängd (SCB, 2014 

befolkningsstatistik) och har i många fall en tuff budget att förhålla sig till och därför är det 

extra intressant och samtidigt generellt representativt att titta på hur en mindre kommun 

arbetar aktivt mot ungdomsarbetslöshet.  

 



2 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Studien avser att med individens lärande som utgångspunkt undersöka hur arbetslösa 

ungdomar i mindre kommuner upplever effekterna av kommunala projekt som syftar till att 

främja deras framtida arbetsliv. Undersökningen kommer även att inkludera kommunanställda 

med ansvar för sådana projekt och deras uppfattning om hur ungdomarna påverkats av den 

åtgärd de deltagit i. Centrala begrepp som kommer att studeras är identitetsskapande och 

anställningsbarhet.  Syftet med studien är att söka dra slutsatser kring huruvida denna typ av 

åtgärder uppfattas som effektiva och avhjälpande. De frågeställningar studien utgår ifrån är 

följande:  

 

 Hur upplever ungdomarna att deltagandet i projekten har påverkat dem i förhållande 

till identitetsskapande och anställningsbarhet? 

 Hur anser de ansvariga för projekten att ungdomarna påverkats av åtgärden med 

avseende på framförallt identitetsskapande och anställningsbarhet? 

 Vilka styrkor finns hos projekten, som bör utvecklas och spridas för ett framtida 

förbättrat arbete med att avhjälpa ungdomsarbetslöshet? 

 

3. Bakgrund 
 

3.1 Tidigare forskning  

 

3.1.1 Pedagogisk forskning inom arbetslivet 

 

Länge berörde forskning inom det pedagogiska huvudområdet i princip enbart formell 

utbildning inom det samhälleliga utbildningssystemet (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005) 

men kom så småningom att vidgas till lärande även i arbetslivet. Från början rörde dessa 

studier främst ledarskap, rekrytering och utbildningsbehov, men de senaste decennierna har 

nya områden utkristalliserats såsom exempelvis kompetensutveckling och individers lärande 

(i arbetslivet). Dagens förändrade arbetsmarknad har resulterat i god tillgång på arbetskraft 

kombinerat med höga besparingskrav. Detta har skapat ett ogästvänligt klimat där nya 

arbetstagare fått en försvårad situation. Det som är centralt på arbetsmarknaden är hög 



3 

 

kompetens bland arbetstagarna, samt deras möjligheter till ett fortsatt lärande i arbetslivet. 

Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet får således inte bara en stor inverkan på 

individens vardag utan även ökad samhällsrelevans (Döös & Ohlsson, 1999). Förmågan att 

koppla dessa parametrar till problematiken med ungdomsarbetslöshet är central i detta arbete 

och forskarens avsikt är att via kommunala insatser studera hur arbetslivets pedagogik kan 

avhjälpa det stigmatiserande tillstånd som många arbetslösa ungdomar finner sig själva i. 

 

3.1.2 Ungdomsarbetslöshetens påverkan på den identitetsskapande processen 

 

Att vara arbetslös är en kategorisering som kan leda till just den stigmatisering som kvarhåller 

individer i själva tillståndet av arbetslöshet, då kategoriseringar tenderar att förpassa oss 

människor in i en identifikation av oss själva som vi sedan upprätthåller med hjälp av vårt 

beteende (Andersson, 2006 s. 67-91). Identifikationen av vem du är som individ är således en 

central aspekt att studera när det gäller arbetslöshet och förmågan att ta sig ur densamma. 

Ljunggren (1999) argumenterar för att människan bör bryta sig fri från identifikation och 

istället fokusera på det konstitutiva handlandet, vilket kortfattat innebär att individen inte ska 

ses som något som ”är” utan snarare något som ”vill”.  

 

Vidare är identitet inte ett statiskt tillstånd som man kan kategoriseras till utan ett föränderligt 

handlande i och gentemot den omvärld individen befinner sig i. Detta synsätt förstärks av 

Stokes och Wyn (2007) som understryker vikten av att se på identitetsskapande som en icke-

linjär process, där ett utbyte med den sociala omgivning vi befinner oss i kommer såväl att 

påverka oss som påverkas av oss. Detta kan kopplas till den socialisation som nämnts ovan, 

som synes vara en viktig aspekt av övergången mellan skolvärlden och arbetslivet. De 

ungdomar som inte tar sin in på arbetsmarknaden går således miste om ett lärande som sker 

därinom och som främjar ett framtida yrkesliv. Detta kan ses som en nedåtgående spiral där 

individen alltså inte bara fastnar i en kategorisering av sig själv som stigmatiserar, utan även 

får allt sämre konkurrensmöjligheter ju längre tid denne kvarstår i arbetslöshet på grund av 

den missade socialisation som är följden av arbetslösheten. Ett antal studier visar också att det 

är just långtidsarbetslösheten som tillsammans med ekonomisk utsatthet har det allra starkaste 

sambandet till ohälsa bland arbetslösa (Hammer, 2000; Angelin, 2009; Strandh, Novo & 

Hammarström, 2010; Andersson, 2006 s. 67-91). Problematiken rörande arbetslösa 

ungdomarnas ohälsa är inte heller endast en individuell angelägenhet utan också en viktig 

samhällelig parameter (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996; Hammarström, 1996). 
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Utöver nämnda punkter finns en inneboende klassifikation av de arbetslösa själva som kan 

vara svår att förändra. Eftersom normen i samhället är att inneha en anställning och det 

dessutom är den stora massan som kan räkna sig dit, innebär det också att vara avvikande 

minoritet om man inte hör därtill (Andersson, 2006 s. 67-91). Det som gör det extra angeläget 

att undersöka och arbeta med ungdomsarbetslöshet är att unga som inte lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden har större risker än äldre att kvarstanna i arbetslöshet. Detta för att de inte 

har samma skyddsnät i form av erfarenhet, kontakter, ekonomi och inkomstersättningar 

(Angelin, 2009). Dessutom argumenterar många forskare för att ett beteendemönster rörande 

exempelvis sovtider och matvanor lättare invänjs för unga och detta inverkar också negativt 

på möjligheten till ett framtida förvärvsarbete (Ibid.). Det är med detta som grund av stor vikt 

att studera specifikt ungdomsarbetslöshet och att man i arbetet med ungdomsarbetslösa 

dessutom fokuserar på den identitetsskapande processen. 

 

3.1.3 Anställningsbarhet som begrepp och problemformulering 

 

I ljuset av problematiken med övergången mellan skola och arbetsliv har begreppet 

anställningsbarhet (Löfgren Martinsson, 2008) eller employability fått stor betydelse. Termen 

belyser hur individer kan påverka möjligheter till anställning genom handlingar, kunskap och 

erfarenhet. Det finns forskare som menar att anställningsbarhet handlar om innehavandet av 

färdigheter, men många tyr sig till det vidare begreppet som också här handlar om en ständigt 

pågående process. Löfgren Martinssons (2008, s. 51) beskrivning klargör detta begrepps 

komplexitet: 

 

”Det handlar om genomgående utveckling hos individen, knuten 

till hur kontexter erfars och ges mening, hur den egna uppgiften 

förstås och angrips. Det handlar om att utveckla förhållningssätt 

till och lära sig av de situationer man ställs inför, att våga handla 

utifrån de teoretiska kunskaper man tillägnat sig och att kritiskt 

reflektera och värdera det man ställs inför.” 

 

Trots den vida definitionen av det flyktiga begreppet anställningsbarhet argumenterar både 

Löfgren Martinsson (2008) och Frauley (2012) för den högre utbildningens relevans för 

individens anställningsbarhet. I samma mening som man konstaterar att begreppet inte 

fokuserar på inlärda färdigheter slår man alltså fast att marknaden ändå efterfrågar ” de lärda”. 
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Utbildning ger dock inte automatiskt anställningsbarhet, men ses som en första grov gallring i 

nutidens konkurrensutsatta arbetsmarknad (Abrahamsson, 2002 s. 9-20; Martinsson, 2008). 

Frauley (2012) hänvisar till detta som utbildningskapital som innehas av studenten och som 

självklart också är intressant ur ett arbetsgivarperspektiv. Social kompetens har på senare år 

blivit ett centralt begrepp vid anställningsförfaranden och Bäcklund (2002 s. 209-224) menar 

att detta är ett nytt konkurrensverktyg. Av samma författare lyfts begreppet fram som 

samspelsteknik, vilket tydliggör för oss att detta i arbetslivets pedagogik rör samma processer 

som identitetsskapandet jag redogjort för ovan. Möjligheten att skapa en identitet blir eftersatt 

och lätt felvrängd i ett arbetslöst tillstånd och detta kommer ha direkt påverkan på förmågan 

att utveckla anställningsbarhet. 

 

3.2 Studiens kontext 

 

3.2.1 Kommunens uppdrag och ansvar 

 

Sveriges kommuner har ett lagstadgat ansvar att hålla sig uppdaterade gällande ungdomar 

som avslutat gymnasiestudier men ännu inte fyllt 20 år och deras sysselsättning (Righard, 

2009). Denna skyldighet är dock vagt formulerad och har gett varje kommun möjlighet att 

göra sin egen tolkning av vilka som bör följas upp samt i vilken utsträckning man måste 

erbjuda dessa individuella lösningar (och vilka åtgärder kommunen erbjuder). Det finns också 

en vidare problematik gällande vilka delar som kommunerna anser ska vara statligt ansvar, 

där ungdomar mellan 16 och 20 år som varken befinner sig i utbildning eller anställning varit 

en central fråga. I den akuta krisen i början av 1990-talet när arbetslösheten steg i allmänhet 

och ungdomsarbetslösheten steg i synnerhet antog ett flertal kommuner dock uppdraget att 

erbjuda aktiverande och utvecklande insatser på heltid för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 

24 år (Persson Thunqvist, 2006 s. 133-161). Forskare menar att de insatser som genomförs 

ska utveckla ungdomarnas kompetens och stödja dem i deras personliga utveckling och 

många genomförda arbetsmarknadspolitiska åtgärder har också haft ett stort fokus på 

individernas utrymme till reflektion, lärande och aktivt deltagande. Detta ser jag som en 

nödvändig utgångspunkt med identitetsskapande och anställningsbarhet som två centrala 

parametrar för de arbetslösa ungdomarna att utveckla. 
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3.2.2 Teori och författarens intentioner 

 

Som vi sett ovan påverkar arbetslöshet välmående och självbild hos den drabbade personen. 

Det har därför varit av stor vikt för mig som författare att försöka sätta mig in i ungdomarnas 

upplevelser och kravet på avgränsning av studien ger att detta ska ske endast gällande 

kommunala projekt för att avhjälpa arbetslösheten. Förmåga till empati och en strävan att 

förstå individerna och deras livssituation har således varit centralt, tillika lärandets betydelse 

för ungdomarnas förmåga till utveckling och förändring. En grundval för studien är att 

beteende och identitet är föränderligt och att socialt handlande skapar mening för och 

påverkar individer i en slags progressiv spiral (Bryman, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011 

och Alvesson & Sköldberg, 1994). Förhoppningen är med andra ord att se att kommunala 

projekt kan vara ett sätt att uppnå lärande som också leder till sådan grad av utveckling att 

livsförhållandena också kan förändras.     

 

4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

För att uppnå syftet med undersökningen krävs en metod som tillåter informanterna att delge 

information och upplevelser på en djupgående nivå. Därför genomfördes intervjuer av 

kvalitativ karaktär och dessa var semistrukturerade (Bryman, 2011). Den semistrukturerade 

intervjun ger ett ramverk som minskar risken att missa relevant data men öppnar samtidigt 

möjligheten för flexibilitet och personlig variation. Frågorna var av öppen karaktär, för att 

söka motivera informanterna att göra egna formuleringar som tydligare beskriver deras 

upplevelser och tankar. För att kunna bibehålla viss struktur under intervjuerna samt den 

avgränsning som är avgörande för studiens framgång tillverkades därför en intervjuguide 

enligt Brymans (2011) tips (se bilaga 1 och 2). Intervjuerna hölls på så neutral plats som 

möjligt och stor omsorg lades kring att ha en lugn och ostörd miljö för att såväl forskare som 

informant skulle kunna fokusera på samtalet. Intervjuerna varade ungefär 30 minuter och 

spelades in för att sedan transkriberas och analyseras (Johansson, 2005). 

Transkriberingsarbetet är visserligen tidskrävande, men löpande noteringar ger stor risk att 

missa viktigt information varför inspelning av intervjuerna är nödvändig för att ge den 

djupgående bild av projektets påverkan på deltagarna som syftet fokuserar. En intervju skedde 
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dock utan inspelning och över telefon, enligt informantens önskan. Under denna intervju 

fördes löpande anteckningar av forskaren.  

 

4.2 Urval och avgränsning 

  

Tre deltagare i ett kommunalt projekt för arbetslösa ungdomar har intervjuats. Projektet 

genomfördes i en mindre kommun i Östergötland under åren 2011/2012. Projektet innebar en 

visstidsanställning på 11 månader inom kommunal verksamhet med lön och i vissa fall 

möjlighet till förlängning. Syftet med projektet var att få ungdomarna oberoende av 

försörjningsstöd. De tre individerna har valts ut för att de efter projektet förändrat sin 

livssituation. Visserligen är det av stort intresse att intervjua även deltagare som inte 

tillgodogjort sig syftet med projektet i samma utsträckning, men då viss avgränsning av 

undersökningen måste göras har författaren valt att lyfta fram de positiva aspekterna av 

projektet för att belysa effekter som ger resultat (som en inspiration inför kommande 

kommunala åtgärder). Ytterligare en aspekt vid valet av informanter med positiv utgång i 

projektet rör det etiska ställningstagandet, där jag som forskare anser det finnas en känslig 

karaktär av deltagandet för de individer som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.  

Detta skulle försvårat möjligheten till djupgående information kring mina frågor såväl som 

deltagarintresse överhuvudtaget enligt min bedömning. Östergötland är ett län som ligger högt 

vad gäller arbetslöshet (SCB, 2014 arbetskraftsundersökningarna) varför det lämpar sig väl 

för denna undersökning. Vidare är kommunen i fråga av representativ storlek sett till landet 

som helhet, vilket gör den till lämpligt undersökningsobjekt. Det råder dessutom en hög 

ungdomsarbetslöshet inom kommunen, vilket legat till grund för såväl det projekt som 

genomförts som denna uppsats intresse för att undersöka kommunen i fråga.  

 

Utöver de tre deltagande ungdomarna intervjuades även tre anställda inom kommunen som 

varit ansvariga för och i projektet. De tre kommunanställda har valts utifrån deras relevans för 

studien där en har varit projektledare, en annan coach för de deltagande ungdomarna samt en 

tredje som varit ansvarig för kopplingen mot kommunens egen personalavdelning. Detta 

innebär att de tre hade centrala roller i det kommunala projektet samtidigt som de kunnat 

delge information om skilda delar av projektets utformning och utfall. 
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4.3 Analys av insamlad data 

 

Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av narrativ analys (Bryman, 2011). 

Denna metod för dataanalys lämpar sig bra då studiens fokus ligger i ett ”inifrånperspektiv” 

av informanternas upplevelser samtidigt som den smälter väl ihop med den fenomenologisk-

hermeneutiska (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008) ansats som är utgångspunkt i 

undersökningen (se avsnitt 3.2.2). Analysen i denna uppsats har tematisk grund (Bryman, 

2011) vilket innebär att tonvikten vid databearbetningen ligger på vad som faktiskt sägs och 

inte på samspelet mellan forskare och informant, det vill säga hur det sägs.  

 

4.3.1 Narrativ metod och analys som verktyg 

 

Den narrativa analysen lägger stor vikt vid hur människor skapar mening i det som händer och 

kopplar olika händelser i sitt liv till just detta. Det är också centralt hur individen påverkas av 

denna process, det vill säga hur identitet skapas beroende på vad vi är med om och hur vi 

reagerar på dessa händelser (Johansson, 2005). Grundläggande begrepp är således tolkning 

och identitet, något som smälter väl samman med studiens syfte och frågeställningar såväl 

som teoretiska ståndpunkt. Även om fokus i denna undersökning ligger på vad som sägs så är 

forskning enligt den narrativa metoden känslig på hur forskaren och dess identitet påverkar 

informanter och studiens form. Man kan säga att berättelsen som växer fram under intervjun 

produceras av forskaren och deltagaren gemensamt. Den narrativa teorin menar också att 

omständigheterna kring vilka studien genomförs kommer att påverka utfallet av densamma. 

Detta medför att jag som författare måste ha en reflexiv tolkning över min påverkan på såväl 

deltagarnas beteende som på studiens resultat (Ibid.).  

 

I själva analysen innehar således den tematiska ansatsen fokus, men bearbetning och analys 

har hela tiden skett med den narrativa metodologins karakteristika som utgångspunkt. Detta 

har exempelvis garanterats genom att transkriberingarna av intervjuerna har innefattat 

strukturer avseende formen av intervjun och samspelet mellan forskare och informant, det vill 

säga att saker som överlappande tal, emfas, långsamt eller snabbt tal, skratt och pauser 

noterats. Dessa implicita inslag analyseras inte specifikt men bidrar till forskarens narrativa 

förståelse av individens livsberättelse.  
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I analysens praktiska fas har forskaren sedan utgått från enskilda händelser eller uttalanden 

och kopplat dessa till sin helhetsförståelse kring deltagarnas upplevelser av projektet. Detta 

innebär ett sökande efter essentiella händelser och upplevelser för ungdomarna under deras tid 

i projektet och försök att knyta dessa till deras eventuella utveckling av sin självbild och sitt 

lärande. Nästa steg i analysen har varit att se samband mellan de olika individerna och försöka 

skönja mönster på hur lärandet tagit sig uttryck. Intervjuerna med de ansvariga för projektet, 

som har en mer övergripande blick för gruppen som helhet, har här varit till stor hjälp. Mer 

konkret innebär denna procedur att återkommande fraser och nyckelord först markerats, för 

att sedan sorteras så att de vanligast förekommande sammanfogas i olika ämnen. Dessa 

ämnen har bantats ned till några övergripande teman som sedan har placerats i kategorier för 

att ge en överskådlig bild av resultatet. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

För att söka säkerställa validiteten (Bryman, 2011) hos studien lades stor noggrannhet ned på 

valet av metod så att alla delar av denna harmonierar med syfte och frågeställningar. På så sätt 

minskas risken att undersökningen mäter något annat än den ska och detta har förstärkts 

genom att forskaren kontinuerligt reflekterat över kopplingen mellan just syfte och metod.  

 

Valet av analysmetod innebär att studien aldrig avsetts att kunna formulera regler och 

generaliseringar för den stora massan. Det är istället fråga om hur just dessa individer upplevt 

sitt medverkande och ett försök till att sätta sig in i deras tankevärld. Trots detta finns 

naturligtvis förhoppningar att resultatet från denna undersökning kan ge vägledning (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011) i annat arbete med arbetslösa ungdomar. Ett sätt att försöka tillgodose 

studiens relevans (Bryman, 2011) har varit att genomföra ett gediget sökande av tidigare 

forskning för att ha en god kunskap vid genomförandet av undersökningen. Vidare har stor 

möda lagts vid att på ett tydligt sätt söka koppla studiens resultat till denna tidigare forskning 

för att på så sätt ge den större tyngd i det allmänna forskningssammanhanget.    
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4.5 Etiska forskningsregler och utmaningar 

 

För att upprätthålla god forskaretik finns framförallt fyra parametrar att förhålla sig till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet berör forskarens ansvar att informera gällande vad deltagandet 

innebär samt att detta är helt frivilligt. Samtyckeskravet ger att varje informant ska ge sitt 

godkännande till informationsinhämtningen och deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär 

att alla deltagare är anonyma och att det material som produceras inte ska kunna hänföras till 

en särskild individ. Dessutom råder det tystnadsplikt för forskaren. Nyttjandekravet klargör att 

den information som forskaren samlar in endast får användas för forskningsändamål.   

Jag har säkerställt införlivandet av dessa etiska forskningsregler genom att såväl i 

informationsbrev (se bilaga 3 och 4) som i inledning av intervjuer klargjort och beskrivit min 

undersökning och dess syfte. Varje informant har gett sitt uttryckliga medgivande vid 

inledningen av intervjuerna såväl till inspelning av samtalet som till mötet som helhet. Allt 

material som samlats in under intervjuerna har hållits ålder- och könsneutralt då detta inte har 

relevans för min studie. Inte heller har några namn registrerats och transkriberats och allt 

inspelat material kommer att raderas vid studiens avslutande. Alla medverkande i 

undersökningen har även erbjudits att läsa igenom min avslutande rapport för att också söka 

eftersträva en transparens (Bryman, 2011) i mitt forskningsarbete. 

 

Det fanns två områden som bedömdes som etiska utmaningar och båda dessa berör att det är 

känslig information som behandlas. Ungdomarna som har berättat om sin ursprungliga, 

negativa situation och de anställda som har talat om sitt arbete, riskerade att känna sig 

obekväma under intervjuerna. Kortfattat har detta undvikits genom total anonymitet, fokus på 

positiva effekter av projektet, möjlighet till genomläsande av uppsatsen innan publicering 

samt att jag fört en diskussion kring känslig information i slutet av intervjuerna. 
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5. Resultat 
 

Här redovisas det empiriska materialet som samlats in. De övergripande rubrikerna följer 

studiens frågeställningar för att tydliggöra kopplingen mellan den information som 

framkommit under intervjuerna och studiens förmåga att behandla det problemområde som 

beskrivits i inledningen. Underrubrikerna är de mest framträdande punkterna som 

framkommit under intervjuerna, det vill säga de ämnen som beskrivs i avsnitt 4.3.1. För att 

förtydliga det resultat som framträtt infogas kortare citat från undersökningens genomförande. 

Dessa hålls anonyma men markeras med om det är en deltagare eller en ansvarig som gjort 

uttalandet. I sammanfattningen nedan finns en schematisk bild av resultatet från analysen.   

 

5.1 Ungdomarnas upplevelser 

 

5.1.1 Stor motivation och ökade möjligheter 

 

Gemensamt för alla ungdomar och en utgångspunkt för att vara aktuell för deltagande var att 

de erhöll försörjningsstöd vid det tillfälle då rekrytering till projektet skedde. Detta leder till 

en haltande ekonomi vilket alla deltagare beskrev som en stor problematik. Inte bara skapade 

det svårigheter att aktivera sig socialt på fritiden, det beskrevs också som ett hinder för att 

kunna ta körkort och flytta hemifrån. Därför var deltagarna också eniga om att en stor fördel 

med att delta i projektet var att få en full lön. Två av deltagarna berättar dessutom att de fått 

förlängd anställning samma dag som de tagit sitt körkort.  

 

Det var inte heller bara detta som ansågs som en fördel med att projektet innebar en vanlig 

anställning, utan det var också värdefullt enligt deltagarna att få det ansvar som medföljer 

med ”riktiga arbetsuppgifter” (med detta avses att det inte rör sig om praktik). Eller som en av 

deltagarna uttrycker: ”att jag fick chansen alltså att få jobba för en gångs skull och tjäna 

pengar och det var inte nåt så här soc eller fas 3 eller nåt skit” (deltagare 1). Ansvaret och det 

faktum att man fick en lön blev incitament för ungdomarna att ta sig till jobbet varje dag och 

att komma i tid. Ytterligare motivation att sköta sig följde med att man också kunde bli 

avskedad från sitt jobb, vilket sällan är fallet när man innehar en praktikplats.  
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5.1.2 Självbild, ansvar, förmågor och makt 

  

Ungdomarna beskrev hur de kände att det var dags att ”ta sig i kragen” (deltagare 3), ”ta tag i 

sitt liv” (deltagare 1) och ”växa upp” (deltagare 2) och att det självklart låg ett stort mått av 

egen drivkraft för att projektet skulle falla väl ut. Det var även genomgående bland de 

intervjuade att de beskrev sig som mer sociala och öppna och mindre blyga efter deras 

medverkande i projektet. Några sa också att självförtroendet hade blivit mycket bättre. 

Flertalet saker nämndes som hade varit problem i ungdomarnas liv men som man varit 

tvungen att konfrontera under projektets gång för att det ingått som en arbetsuppgift och 

därmed insett ganska snabbt att man klarade den uppgiften utan problem, exempelvis att ringa 

telefonsamtal eller köra bil. Ett par av ungdomarna sa att de upplevde en högre grad av 

autonomi i detta projekt än när de deltagit i praktik; en känsla av att ha kontroll och kunna 

påverka sitt liv helt enkelt. 

 

5.1.3 Gemenskap och självförtroende som grundläggande behov 

 

Möjligheten att helt plötsligt kunna göra saker ihop med kompisar eftersom ungdomarna 

numera hade råd i kombination med att de kunde frigöra sig hemifrån beskrevs som 

livsomvälvande av alla deltagare. De upplevde att hela livet förändrades och att de hade fått 

”världens chans” (deltagare 1). Detta medförde ökad motivation inte bara till att förändra 

dåliga rutiner som exempelvis en omvänd dygnsrytm utan också till att fortsätta utvecklas 

även efter projektets slut bland annat genom att studera. Det beskrevs att det är svårt att få 

jobb idag och ungdomarna förklarade att de innan projektet inte trodde att de skulle kunna få 

något jobb överhuvudtaget eftersom de inte ansåg sig ha tillräcklig utbildning. Vidare 

uttrycktes inga större skillnader på deltagarna som arbetssökande, detta kan dock förmodligen 

förklaras med att ingen av de intervjuade befann sig i den situationen. Man kunde ju ändå 

peka på att man blivit mer ansvarsfull och social samt att arbetslivserfarenheten varit av godo.  
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5.2 De ansvarigas upplevelser 

 

5.2.1 Att vilja och att kunna 

 

Alla de ansvariga beskrev att ungdomarna (såväl som de själva) varit mycket positivt inställda 

till projektet redan från start. Det upplevdes som något givande och som en möjlighet för de 

deltaganden, en känsla som de ansvariga sedan försökte upprätthålla genom hela projekttiden. 

Man upplevde också att ungdomarna generellt sett såg detta som en stor chans att få ett jobb 

och att det gav dem hoppfullhet. Dessutom upplevdes det finnas en stor vilja att jobba från 

ungdomarnas sida och att de faktiskt ville ta sig bort från försörjningsstödet. Alla ansvariga 

beskriver dock att de upplever att det finns individer som ”står för långt från 

arbetsmarknaden” för att kunna tillgodogöra sig ett projekt av denna art. 

 

5.2.2 Från hopplöshet till framtidstro 

 

De ansvariga för projektet berättade att några ungdomar uttryckt en känsla av konstant 

misslyckande. Att omgivningen genom hela livet haft fokus på allt det som inte fungerat och 

det de inte klarat av. Detta var också en av anledningarna till att man från ledningens sida valt 

att försöka lyfta fram det som faktiskt fungerade bra för alla ungdomarna.  De ansvariga 

uttryckte därför vikten av att anpassa förfarandet just efter individens förutsättningar avseende 

riskerna som finns att förstärka känslan av misslyckande om man inte klarar av att behålla sin 

anställning. Det gjordes personliga utvecklingsplaner under projektets gång som visade en 

övergripande struktur som innebar att ungdomarna såg mycket brister och fel hos sig själv i 

uppstarten medan man kunde belysa styrkor och möjligheter hos sig själv i slutet av projektet.  

 

5.2.3 Projektets påverkan på rutiner, ekonomi och anställningsbarhet 

 

Enighet rådde kring att projektet fått ungdomarna att ”växa som personer” (alla ansvariga), 

mera konkret beskrevs detta som att de blivit mer sociala, förändrat sitt yttre och fått bättre 

självkänsla och självförtroende. Man påpekade också att många ungdomar fått lära sig att 

passa tider samt skapa rutiner exempelvis kring uppstigning på morgonen. Även för de 

individer som inte fullföljt projektet anser man att en förändring har skett då dessa personer 

tagit andra kontakter (utanför projektet) för att lösa problematik som gör att de inte kan 

arbeta. 
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Ytterligare en framträdande aspekt av projektets påverkan är enligt de ansvariga hur 

ekonomin förändrat förutsättningarna för ungdomarna. Här beskrivs samma saker som 

deltagarna själva belyst: att man fick råd att flytta hemifrån, kunde leva ett mer socialt liv på 

grund av förbättrad ekonomi samt att man kunde ta körkort (något som också gavs möjlighet 

att göra på arbetstid under projektets gång). Framförallt körkort är något som lyfts som en 

central aspekt gällande ungdomarnas framtida anställningsmöjligheter, tillsammans med den 

arbetslivserfarenhet som ungdomarna tillgodogjort sig. Dessutom har de skapat ett kontaktnät 

och erhållit referenspersoner som vet vad de är kapabla till. Detta projekt var för många av 

ungdomarna den första riktiga kontakten med arbetsmarknaden och innebar inte bara 

arbetslivserfarenhet med avseende på något att skriva i meritförteckningen utan också en 

chans att ”få känna på hur det är att vara på en arbetsplats i en arbetsgrupp” (ansvarig 2) samt 

att se att man faktiskt kan utföra arbetsuppgifterna och fungera i sociala sammanhang. Utöver 

detta belyser de ansvariga att ungdomarna erhållit viss utbildning, exempelvis om a-kassa och 

fackföreningar, under projektets gång som ökat såväl kompetens som kunskap och 

medvetenhet.  

 

5.3 Projektets starka sidor… 

 

5.3.1 Utformning 

 

Gemensamt för alla respondenter är att de understrukit de positiva aspekterna av att det är ett 

vanligt jobb som erbjuds och ingen form av praktik eller dylikt. Detta ökar motivationen hos 

de deltagande då det innebär en högre inkomst samt ett större ansvar. Det underlättar också 

för de ansvariga både vad gäller intresse från ungdomarna som från de olika arbetsplatserna. 

Utöver detta finns ytterligare positiva aspekter med att man de facto fyller platser ute i 

kommunala verksamheter som har behov av detta.  

 

Gruppen hade möten en halvdag varannan vecka och en återkommande punkt är 

tacksamheten över att de själva fick vara med och påverka vad dessa träffar skulle innehålla. 

Det gav inte bara en känsla av ansvar och delaktighet utan som en av ungdomarna beskriver 

”det vart lite mer inriktat på just den här gruppen liksom/…/det vart intresseinriktat på det 

man ville liksom” (deltagare 2). 
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De ansvariga pekar på vikten av en coach som kan knyta an till ungdomarna och har gott om 

tid avsatt till detta. Dessutom menar man att det är viktigt att det finns tydliga instruktioner för 

vem som har ansvar för ungdomarna i olika situationer, exempelvis vem som har 

arbetsmiljöansvar och vem det är som ska se till att det finns arbetsuppgifter för ungdomen att 

utföra. 

 

5.3.2 Genomförande 

 

En av de tydligaste punkter som framkom var att intervjuerna bör ges stort fokus enligt de 

ansvariga för projektet. Inte bara ska man ha gott om tid för genomförandet utan även 

möjlighet att utföra intervjuer såväl med projektledningen som på den tilltänkta arbetsplatsen. 

En av de projektansvariga (ansvarig 2) uttryckte också en önskan om att vända på 

rekryteringsprocessen så att intervjuerna genomförs först och sedan letar man arbetsplatser 

utefter de deltagande individernas önskemål och behov.  

 

Några av de ansvariga beskrev att de upplevde att man var för snäll emellanåt i projektet och 

tillät exempelvis sena ankomster trots att detta skulle vara precis som vilket annat jobb som 

helst. En annan påpekade att handledning kan vara både på gott och ont då vissa individer 

visserligen hade behov av att få mer och tydligare handledning men att detta samtidigt 

förstärker känslan av att deltagandet inte är något ”riktigt” jobb utan att man måste 

särbehandlas ute på arbetsplatsen (ansvarig 2). 

 

5.3.3 …och dess svaga 

 

Alla ungdomarna uttryckte vikten av att komma till en arbetsplats som faktiskt vill ha och 

behöver tillskott. De pekar på svårigheten att motivera sig att gå till ett jobb där man inte 

behövs och kanske inte ens känner sig välkommen. Många av ungdomarna upplevde det som 

en stor och svår omställning att börja jobba heltid och detta skulle göra förändringen mycket 

svårare att genomföra. Dessutom leder detta i många fall till att det bara finns arbetsuppgifter 

under en begränsad tid av arbetspasset, vilket ytterligare förstärker känslan av att inte behövas 

samt sänker motivationen att finnas på plats.  
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5.4 Sammanfattning 

 

Den narrativa utgångspunkten i studien syftar som nämnt till att försöka förstå hur individerna 

upplever sin situation och skapar mening i det som händer. Kopplat till såväl frågeställning 

som de centrala begrepp som studien behandlar har teman vuxit fram som inringar det lärande 

och den förändringsprocess som ungdomarna genomgått i och med sitt deltagande i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analysresultat 

 

Figur 1 ger en överskådlig bild av den slutsats som dragits i analysen och visar på den 

komplexitet som ungdomarnas utvecklingsprocess innebär samt den ömsesidiga påverkan 

som råder mellan de olika temana inom processen (teman är markerade med ljusgröna 

ovaler). I tabell 1 (se bilaga 5) har fördelningen av ämnen i de olika kategorierna redovisats. I 

figur 1 ovan tydliggörs att det centrala med projektets positiva utfall har varit att ungdomarna 

fått erfarenhet av att arbeta, som nämnt var det också viktigt att det var ett ”riktigt” jobb med 

en lön och inte en praktikplats. Denna erfarenhet har i sin tur lett till att ungdomarna 

utvecklats inom en mängd olika områden, såväl känslomässigt som i sitt agerande och sett till 

livsförutsättningar. Dessa utvecklingsområden, här kallade för teman, har vidare en påverkan 

på varandra och på så sätt konstateras en komplex, utvecklande process. Exempelvis har deras 

självbild förändrats för att de känt sig delaktiga på en arbetsplats, samtidigt som deras 

förändrade självbild lett till ökad social kompetens som gjort att ungdomarna sjäva sett till att 

bli mer delaktiga på arbetet. Nedan presenteras analysens resultat mera djupgående samt i 

relation till tidigare forskning.  
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6. Analys 

 

6.1 Att förändra synen på sig själv 

 

Den stigmatisering som beskrivits i bakgrundsavsnittet tenderar att låsa arbetslösa ungdomar 

vid en statisk bild av sig själva som otillräckliga och odugliga. Detta bekräftades förekomma 

bland de deltagande ungdomarna i projektet främst genom den individuella uppföljningsplan 

som upprättades, men kunde också skönjas under intervjuernas genomförande bland annat 

genom den bristande framtidstro man haft innan projektet. Resultaten visade dock en 

förändring i ungdomarnas attityd gentemot sig själva och sin förmåga under och efter 

deltagandet och ett djupdykande i orsaken till detta är av intresse. 

 

Figur 1 visualiserar den komplexitet som den identitetsskapande procesen behandlar och 

förklaringen till förändringen står således inte bara att finna i särskilda aspekter av 

ungdomarnas liv. Snarare är det en helhet och en sammansättning av många olika skeenden 

som gör att också identiteten genomgår en förändring. Först och främst visar tidigare studier 

att kategoriseringen av sig själv som arbetslös, oduglig och som ett slags andra klassens 

medborgare är begränsande för individens utveckling (Andersson, 2006 s. 67-91). Precis detta 

fenomen belystes av ungdomarna som i och med en ökande tro på sig själva och sina 

förmågor också skapade en starkare identitet av sig själva som självständiga individer som 

också är en del av samhället och inte en belastning. En viktig del i denna process var att man 

inte längre kategoriserade sig själv som arbetslös, vilket gav grundläggande förutsättningar att 

frånkomma den stigmatisering som detta ger upphov till. I likhet med tidigare forskning var 

det också viktigt att inte längre klassas som arbetslös av samhället. vilket även det påverkar 

synen på jaget (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Deltagarnas känsla av gemenskap på 

arbetsplatsen och lycka att slippa vara beroende av försörjningsstöd är bara två av flera 

exempel på hur de tidigare mått dåligt av att tillhöra kategorin ”arbetslös” och hur positivt de 

upplevt att ta sig ur densamma.   

 

En viktig del av utbildning är att ha fokus på individen som föränderlig,  målinriktad och 

autonom (Ljunggren, 1999) och den största förändring jag skulle vilja framhålla är att många 

av de arbetslösa ungdomarna omedvetet förändrade sättet att se på sig själva från ett statiskt 

tillstånd av ”varande” till ett aktivt läge där viljan och målet stod i fokus. Stokes och Wyn 
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(1999) visar i sin studie att det lärande och sociala utbyte som sker på en arbetsplats påverkar 

ungdomars identitetsskapande och sannolikt är det bland annat detta som skett. Det är inte 

avlägset att tro att själva insikten om att man kan påverka sin omgivning och känslan av att 

vara del av ett sammanhang skulle ha väsentligt avgörande för självbilden.  

 

Ungdomarna ansåg sig också ha lämnat barndomen och inträtt i vuxenlivet såväl för 

möjligheten att flytta hemifrån som förmågan att försörja sig själv och ta ansvar för ett jobb. 

Även om Stokes och Wyn (1999) argumenterar för att detta är ett begränsande sätt att se på 

övergången mellan barndom och vuxenliv är det en samhälleligt cementerad synvinkel som 

därför troligen haft stor påverkan på ungdomarnas identitetsskapande process. Detta förstärks 

med uttalanden som ”det hjälpte mig att ta det där sista steget och växa upp ordentligt” 

(deltagare 2) och ”känner att jag klarar av ett jobb som jag kanske inte trodde jag skulle göra” 

(deltagare 1). Den ekonomiska aspekten har inte bara inverkan på identitetsskapandet på 

grund av chansen att flytta hemifrån, utan möjliggörandet av ett mindre begränsat socialt liv 

och ekonomiska investeringar såsom körkortsinskaffande är av allra högsta grad påverkande 

(Angelin, 2009; Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). Dessa parametrar har visat sig 

avgörande för ungdomarna i denna studie också, då flera beskrivit hur de kunnat utvecklas 

och växa på grund av dessa nya möjligheter.  

 

6.2 Att bli attraktiv på arbetsmarknaden 

 

Kopplingen mellan anställningsbarhet och identitet är nära sammanknuten främst genom den 

lärandeprocess som anställningsbarheten fokuserar (Löfgren Martinsson, 2008). Även social 

kompetens, som är avgörande för möjligheten till framgång på arbetsmarknaden (Bäcklund, 

2002 s. 209-224), påverkas i hög grad av den identitetsskapande processen. För att kunna vara 

utåtriktad måste du också vara trygg med vem du är och att du är någon. Alla ungdomar som 

intervjuades svarade enstämmigt att de under projektet blivit mer sociala och utåtriktade. De 

beskrev även att självförtroendet förbättrats och detta ger en tydlig indikation på självbildens 

roll för utvecklandet av anställningsbarhet.  
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Även om anställningsbarhet inte bör förminskas till att endast omfatta färdigheter, påverkar 

naturligtvis dessa hur attraktiv du anses på arbetsmarknaden. En viktig parameter för 

ungdomarnas framtida yrkesliv beskrivs av alla informanter som innehavandet av körkort, 

vilket för många möjliggjordes under projekttiden. Frauley (2012) visar på den högre 

utbildningens positiva verkan på anställningsbarheten men understryker också att det inte är 

färdigheter eller kunskaper i sig som gör dig attraktiv som arbetstagare utan hur du använder 

dig av och förhåller dig till dessa. Visserligen fick ungdomarna viss utbildning under 

projekttiden som naturligtvis ökat deras kompetens, men då det inte är tal om någon formell 

utbildning är det tveksamt om detta är meriter som går att presentera vid arbetssökning. Dock 

har ungdomarna utvecklat sin förmåga att förhålla sig till sin situation och den nya kunskapen 

har också påverkat medvetenheten kring såväl skyldigheter som möjligheter. Ett exempel på 

detta är att det även individer som inte fullföljt anställningen har genomfört aktiva åtgärder 

för att öka sin anställningsbarhet, det vill säga ”våga handla utifrån de teoretiska kunskaper 

man tillägnat sig” (Löfgren Martinsson, 2008 s. 51).  

 

Som en sista aspekt av anställningsbarheten vill jag lyfta några rent praktiska punkter som 

framförallt påpekades av de ansvariga för projektet men även i viss mån av de deltagande. 

Utöver den sociala och mentala processen som naturligtvis påverkas av dessa punkter också, 

så har ungdomarna skapat ett kontaktnät som kan öka chansen till arbete i framtiden samtidigt 

som de förbättrat sina meriter och fått tillgång till referenspersoner.  

 

6.3 Slutsats 

 

Studiens analys pekar på att såväl identitetsskapande som anställningsbarhet påverkats av det 

projekt som ungdomarna medverkat i. Förändringarna har i mångt och mycket kunnat ske på 

grund av deltagarnas motivation och vilja att göra något vettigt av den chans de fått men vissa 

möjligheter som öppnat sig för ungdomarna kan också härröras direkt till projektet. Den 

ohälsa som beskrivs i inledningen av detta arbete bekräftades förekomma bland ungdomarna 

när de var arbetslösa, likväl som att den framgångsfokuserade och identitetsskapande 

inställning som de ansvariga för projektet innehaft också gett positivt utfall. Det implicita 

lärande som skett i den identitetsskapande processen vilken ungdomarna genomgått har 

således också ökat deras anställningsbarhet (för en översiktsbild av kopplingen mellan resultat 

och analys, se bilaga 7).  
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Det finns också lärdomar att dra av projektets genomförande och möjliga 

förbättringsområden. Det är viktigt att denna typ av projekt genomförs med en genomtänkt 

plan och tillräckliga resurser. Struktur och ansvarsfördelning är inte helt förvånande 

avgörande parametrar. Ett gediget arbete vid rekryteringsprocessen tros också förbättra 

genomslagseffekten för åtgärden. I narrativ anda bör man också fråga sig hur stor påverkan de 

individuella insatserna har för utfallet av projektet. Trots en engagerad projektledning, ett gott 

syfte och ett välstrukturerat koncept tycks det ändå som att det slutgiltiga ansvaret för utfallet 

ligger på den enskilda individen och dennes motivation. Brännpunkten för dylika projekt 

kanske därför borde vara hur man väcker motivation hos dem som inte har den inneboende 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 

 

Det metodologiska tillvägagångssättet valdes med stor hänsyn taget till att detta skulle ha 

förmåga att besvara studiens frågeställningar samt dess möjlighet att behandla de centrala 

begreppen identitetsskapande och anställningsbarhet. Då dessa aspekter kräver en 

djupgående undersökning med fokus på mentala och sociala processer var de kvalitativa 

intervjuerna det självklara valet (Bryman, 2011). En semistrukturerad karaktär gav också 

utrymme för informanterna att fylla ut sina berättelser med egna reflektioner och tankar och 

uppfyllde därför villkoren för metodvalet fullgott. Dessutom gav den grundläggande 

strukturen med intervjuguide kombinerat med friheten och flexibiliteten att ställa följdfrågor 

att djupgående information kunde lockas fram i de mest centrala frågorna (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Detta ledde också till att intervjusituationen blev kravlös och avslappnad vilket 

får anses ha främjat indvidernas känsla av trygghet och vilja att dela med sig. 

 

Även upplägget att intervjua några deltagare och några ansvariga bedöms som mycket lyckat. 

De ansvariga kunde ge en övergripande och generell uppfattning om ungdomarnas 

upplevelser samt en gedigen analys av projektet som verktyg. Ungdomarna gav å sin sida en 

fördjupad bild av upplevelsen av projektet, vilket var den centrala frågeställningen i studien. 

Om studien skulle genomförts med facit i  hand skulle både frågeställningen och fördelningen 

mellan deltagare och ansvariga dock sett annorlunda ut. Då undersökningen varit tillräckligt 
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stor med enbart fokus på individernas upplevelser och utveckling skulle frågeställningen kring 

liknande projekts framgångsfaktorer slopats och därmed skulle mer tid lagts på intervjuer med 

ungdomar och färre på de ansvariga. Förmodligen hade två ansvariga intervjuats och minst 

fyra ungdomar, där skilda utfall hos deltagarna hade varit intressant.  

 

Den narrativa analysen samverkar med såväl hermeneutisk-fenomenologisk ansats och 

kvalitativa studier på ett mycket förtjänstfullt sätt och upplevs som helt rätt för denna studie. 

Detta gav ett direkt fokus på ungdomarnas känslor och upplevelser, vilket medverkar till att 

lyckas besvara frågeställningarna. Dock anser forskaren att detta är en undersökning i något 

för litet format för att den narrativa metoden ska kunna utnyttjas till sin fulla potential.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visar att projekt som genomförs för arbetslösa ungdomar har en stor påverkan på den 

identitetsskapande processen, men också att en avgörande faktor just i detta fall varit att det 

genomförs som en reguljär anställning. Tidigare forskning understryker sedan kopplingen 

mellan identitetsskapande och anställningsbarhet, något som anses bekräftat även av denna 

undersökning. Ungdomarna som lyckats bra med att etablera sig på arbetsmarknaden eller att 

på annat sätt ta sig ur sin arbetslöshet har också genomgående beskrivit att de utvecklats på ett 

personligt och socialt plan. Utöver detta finns mer praktiska exempel på hur 

projektanställningen förbättrat ungdomarnas anställningsbarhet, oavsett om man fullföljt sin 

anställningstid eller ej. 

 

För att ännu bättre kunna presentera ett resultat och en koppling till tidigare forskning hade 

dock studien kunnat justeras något. Bland annat skulle en djupare teorigenomgång med 

tydligare kopplingar mellan ohälsa, arbetslöshet, kommunala åtgärder och identitetsskapande 

ha kunnat presenterats. Vidare hade det varit såväl intressant som givande för studiens 

måluppfyllelse om liknande undersökningar hittats och fungerat som grundpelare vid såväl 

utformning av studien samt analys av resultat.  
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7.3. Egna reflektioner 

 

Det har varit mycket intressant och givande att få ta del av såväl de anställdas som de 

deltagandes upplevelser kring projektet. Visserligen valdes ett ”framgångsfokus” för att snäva 

av undersökningen men min känsla är ändå att detta varit ett huvudsakligen positivt inslag i 

alla inblandades liv. Det är också glädjande att se att de medverkande tycks ges stor möjlighet 

till ansvar och initiativtagande och att detta också är något som många av ungdomarna tar 

tillvara. Den drivkraft som jag sett hos de intervjuade ungdomarna är imponerande och det är 

oerhört tillfredsställande att höra dem berätta om hur de på sätt och vis upptäckt den här 

ambitionen hos sig själva som de kanske inte trodde att de hade inneboende.  

 

Utöver den framtidstro som detta gett mig angående kommunens inititativ mot 

ungdomsarbetslöshet, har det självklart också gett mig övning i flera forskningsmoment 

såsom litteratursökning, intervjugenomförande, metodval och analysgenomförande. Det har 

varit frustrerande, utmanande och intressant om vartannat men kanske framförallt givande.   

 

7.4 Fortsatt forskning 

 

Som nämnts under avsnittet metodanalys hade studien med fördel kunnat fokusera mer på 

ungdomarnas upplevelser och mindre på projektet som verktyg, varför detta också föreslås 

som vidare forskning. Att kunna fördjupa sig ytterligare i deltagarnas känslor och tankar och 

utöka undersökningen till att omfatta individer som inte lyckats etablera sig på 

arbetsmarknaden skulle ge en bredare bild och förståelse av ungdomarnas situation och vore 

därför av intresse. Vidare skulle det naturligtvis vara såväl intressant som utvecklande att 

kunna följa individerna under tiden som de deltager i ett arbetslöshetsavhjälpande projekt, för 

att mer direkt kunna fånga upp tankegångar och känslor samt att som forskare skapa en 

tydligare egen bild av åtgärdens påverkan på deltagarna.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide, deltagare. 

 

Först går jag igenom syftet med undersökningen samt de forskningsetiska riktlinjerna och ber 

om ett formellt godkännande av deltagande. Jag förklarar vidare att inga personuppgifter är 

nödvändiga och att om namn nämns så kommer dessa inte att transkriberas.  

Bakgrundsinformation: 

 Hur fick du reda på att projektet skulle genomföras? 

 Vad visste du om projektet innan du deltog? 

Projektets upplevelser: 

 Hur upplevde du situationen när du medverkade i projektet? 

 Hur bemöttes du av personal du kom i kontakt med? 

 Hur känner du att projektet påverkade dig som person? 

 Hur känner du att projektet påverkade dig som arbetssökande? 

 Vad var bra med projektet? 

 Finns det några förbättringsområden med projektet? 

Efter avslutande: 

 Hur har det gått för dig efter att projektet tog slut? 

 Vad av det som har hänt efter projektet kopplar du till projektet? 

Avrundning: 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Sedan tillkommer fri diskussion kring känslig information som eventuellt delgetts under 

intervjun och om det finns någonting som informanten ej vill publicera men som sagts för att 

ge mig som forskare en djupare förståelse. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, ansvarig. 

 

Först går jag igenom syftet med undersökningen samt de forskningsetiska riktlinjerna och ber 

om ett formellt godkännande av deltagande. Jag förklarar vidare att inga personuppgifter är 

nödvändiga och att om namn nämns så kommer dessa inte att transkriberas.  

Bakgrundsinformation: 

 Vad var det som gjorde att du blev involverad i projektet? 

 Vad tyckte du om projektet innan det startade? 

Projektets upplevelser: 

 Hur upplevde du situationen när du medverkade i projektet? 

 Hur bemöttes projektet av de deltagande ungdomarna? 

 Hur upplever du att projektet påverkade ungdomarna som personer? 

 Hur upplever du att projektet påverkade ungdomarna som arbetssökande? 

 Vad var bra med projektet? 

 Finns det några förbättringsområden med projektet? 

Efter avslutande: 

 Hur är ditt helhetsintryck efter projektets avslutande? 

 Vet du något som hänt en ungdom som du kan koppla till projektets genomförande? 

Avrundning: 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Sedan tillkommer fri diskussion kring känslig information som eventuellt delgetts under 

intervjun och om det finns någonting som informanten ej vill publicera men som sagts för att 

ge mig som forskare en djupare förståelse. 
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Bilaga 3 

Informationsbrev, deltagare. 

 

Hej!  

 

Jag heter Nina Öberg och jag är studerande vid Umeå universitet. För  

närvarande läser jag en kandidatkurs i Pedagogik och ska som en uppgift i kursen genomföra 

en undersökning av ett pedagogiskt område. Mitt fokusområde är arbetslöshet bland unga och 

själva undersökningen kommer jag att göra av det projekt vid namn xxx som Du var deltagare 

i. Jag kommer att ställa frågor kring Din upplevelse av projektet och intervjuer kommer även 

att genomföras med kommunanställda som var ansvariga för projektet.   

 

Jag undrar därmed om Du vill hjälpa mig i undersökningen genom att medverka vid en 

kortare intervju med mig, ca.30 min. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du har full 

möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta utan krav på förklaring. Samtalet 

kommer att spelas in för att säkerställa att ingen information från Dig missas. Jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att jag har tystnadsplikt om det 

som dryftas. Vidare kommer materialet bara att avlyssnas av mig och efter studiens avslut 

raderar jag allting. Det kommer inte heller att finnas någon koppling mellan det Du sagt och 

Ditt namn, kön eller ålder i min dokumentation. Studien kommer att publiceras som en 

uppsats i juni 2014 och Du kommer självklart att delges denna vid intresse. 

 

Det skulle hjälpa mig väldigt mycket om Du vill dela med dig av din upplevelse kring 

projektet! 

 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon!  

 

Vänliga hälsningar,  

Nina Öberg, Student Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 

Epost: nina.oberg@xxx 

Telefon: 070-xxx 

 

 

Handledare: Kent Löfgren, lektor, Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 

E-post: kent.lofgren@umu.se 

Telefon: 090-786 74 21 
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Bilaga 4 

Informationsbrev, ansvarig. 

 

Hej!  

 

Jag heter Nina Öberg och jag är studerande vid Umeå universitet. För  

närvarande läser jag en kandidatkurs i Pedagogik och ska som en uppgift i kursen genomföra 

en undersökning av ett pedagogiskt område. Mitt fokusområde är arbetslöshet bland unga och 

själva undersökningen kommer jag att göra av det projekt vid namn xxx som Du var delaktig 

i/ansvarig för. Jag kommer att ställa frågor kring Din upplevelse av projektet och intervjuer 

kommer även att genomföras med deltagare som efter projektet lyckats etablera sig på 

arbetsmarknaden.   

 

Jag undrar därmed om Du vill hjälpa mig i undersökningen genom att medverka vid en 

kortare intervju med mig, ca.30 min. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du har full 

möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta utan krav på förklaring. Samtalet 

kommer att spelas in för att säkerställa att ingen information från Dig missas. Jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att jag har tystnadsplikt om det 

som dryftas. Vidare kommer materialet bara att avlyssnas av mig och efter studiens avslut 

raderar jag allting. Det kommer inte heller att finnas någon koppling mellan det Du sagt och 

Ditt namn, kön eller ålder i min dokumentation. Studien kommer att publiceras som en 

uppsats i juni 2014 och Du kommer självklart att delges denna vid intresse.  

 

Det skulle hjälpa mig väldigt mycket om Du vill dela med dig av din upplevelse kring 

projektet! 

 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon!  

 

Vänliga hälsningar,  

Nina Öberg, Student Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 

Epost: nina.oberg@xxx 

Telefon: 070-xxx 

 

 

Handledare: Kent Löfgren, lektor, Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 

E-post: kent.lofgren@umu.se 

Telefon: 090-786 74 21 
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Bilaga 5 

Samband mellan resultat och analys 
 

Här tydliggörs hur de olika ämnena som nämns i avsnitt 4.3.1 och som redovisats i 

resultatkapitlet placerats in i olika kategorier under analysens genomförande. Dessa har sedan 

sammanfattats i tre teman per kategori (se figur 1).  

 

Tabell 1. Ämnen sorterade i kategorier 

Känslor Agerande 
(Livs-) 

förutsättningar 

Motivation Tar ansvar Bättre ekonomi 

Delaktighet Förändrar rutiner Kunna ta körkort 

Trygghet Socialiserar Flytta hemifrån 

Gemenskap Utvecklar färdigheter Meritförteckning 

Självbild Makt över sitt liv Referenser 

Självförtroende Förmågor Utbildning 

Framtidstro  Kontaktnät 

 

 


