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Sammanfattning 
 

Syftet med studien har två delar. Första delen handlar om att belysa hur några arbetslösa unga 
vuxna, som deltar i ett arbetslöshetsprojekt, ger uttryck för sitt engagemang och 
förutsättningar för att ta sig ur sin arbetslöshet. Därefter syftar studien till att belysa ledares, 
för arbetslöshetsprojektet, förhållningssätt och agerande i förhållande till gruppen arbetslösa 
unga vuxna utifrån ledarnas egna perspektiv. 

 

Metoden Studien har utgått från en kvalitativ ansats och studiens data samlades in i form av 
intervjuer. Deltagarna i studien var tre stycken arbetslösa unga vuxna samt två stycken ledare 
från ett arbetslöshetsprojekt. Teorier som studien använder sig utav är Känsla av 
sammanhang (KASAM) och Habitus. Studien använder KASAM för att kunna förstå hur de 
unga vuxna klara av de påfrestningarna som finns under arbetslösheten. Habitus kommer 
användas för att se om individens vägval och framtidsplaner har formats utifrån 
socioekonomiskt område och familj, utifrån deras berättelser. Studiens resultat visade att 
arbetslösa unga vuxna hade ett engagemang att förändra situationen som arbetslös. 
Förutsättningarna att ta sig in på arbetsmarknaden var olika beroende på stöd och bakgrund. 
Ledarna för projektet arbetade med att motivera, informera och stödja deltagarna. Slutsatsen 
är att att förutsättningarna för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden ser olika ut beroende 
på vilket socioekonomisk område de är uppvuxna i samt familjeförhållande. Ledarna för 
arbetslöshetsprojektet individanpassar stödet för att kunna möta individens behov av stöd. 
Det stödet som de unga vuxna får har en betydelse för att individen ska kunna ta ansvar för 
sin situation som arbetslös.  

 

 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, Habitus, KASAM, unga vuxna  
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Förord 
Under de åtta veckor som vi har arbetat med examensarbetet har det verkligen varit som vår 
handledare Eva-Carin Lindgren beskrev processen “ett steg fram och två steg bak”. Många 
gånger har det känts omöjligt att få ihop en bra studie, dels för att vi båda är oerfarna forskare 
men också för att det funnits många oklarheter i hur vi skulle formulera vårt 
forskningsproblem och syfte. Vi vill tacka vår handledare Eva-Carin Lindgren för all 
rådgivning, tips på tidigare forskning och engagemang i utformningen av studien.  
Vi vill också tacka våra studiekollegor med samma handledare för konstruktiv feedback 
under skrivandets gång samt våra opponenter för värdefulla åsikter på vår studie.  
Ett tack också till Pia som varit vår kontaktperson till arbetslöshetsprojektet, utan henne hade 
det inte blivit några intervjupersoner till vår studie. 
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Inledning 
Arbetslösheten är ett socialt problem och det påverkar t.ex. samhällsekonomin negativt, 
eftersom det uteblir skatteintäkter, produktionsbortfall etc (Hobbins, 2016). Det förs därför en 
ständig kamp inom svensk arbetsmarknadspolitik hur det ska hanteras. Samtidigt har det skett 
en förskjutning mot att det är den enskilde individens ansvar och skyldigheter att deltaga i 
arbetssökande och arbetsmarknadsåtgärder som anordnas i samhället (Johansson & Møller, 
2009). Mycket statistisk forskning visar att ungdomars karriärövergång från exempelvis 
gymnasium till arbetslivet eller till högskola eller universitet är problematisk och att 
arbetslösheten är hög hos ungdomar. År 2016 var ca 20 % av ungdomar mellan 15-24 år i 
Sverige arbetslösa varav en tredjedel av dessa hade varit långtidsarbetslösa (SCB, 2003, 
2016). Som arbetslös räknas personer som är utan arbete men som sökt arbete under de 
senaste fyra veckorna och kan börja arbeta inom 14 dagar. Arbetslösa omfattar även personer 
som har fått ett arbete som börjar inom tre månader (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 
 
Arbetslöshet påverkar individens Känsla av Sammanhang (KASAM) negativt då det kan vara 
en stressfylld situation att vara arbetslös. Individer reagerar olika på de stressorer som de 
utsätts för, vilket påverkar om de har hög eller låg KASAM som har betydelse för individens 
hälsa (Antonovsky, 2005; Starrin, Jönsson & Rantakeisu, 2001). Individer med hög KASAM 
känner meningsfullhet och har en positiv framtidssyn, vilket är bidragande faktorer till att 
förändra sin situation som exempelvis arbetslöshet (Leino-Loison, Gien, Katajisto & 
Välimämi, 2004).  
 
Om en individ har varit arbetslös 6 månader eller längre försämras självförtroendet och 
motivationen till att söka ett arbete försvinner (SOU 2006:102), det är därför viktigt att få in 
ungdomarna i arbete så fort som möjligt. Det finns dessutom ett kritiskt utvecklingsstadium 
på övergången till vuxenlivet för individer mellan åldrarna 18-26 då individen fortsätter att 
utvecklas både kognitivt och beteendemässigt. Fokus bör därför läggas på att ungdomar och 
unga vuxna får det stöd de behöver och minimera ytterligare stressfaktorer såsom arbetslöshet 
(Sparks, 2014). Detta stöd kan eventuellt ges från personal som arbetar med att få in 
ungdomar och unga vuxna på arbetsmarknaden. Lidström (2009) påpekar att det ges för lite 
uppmärksamhet om ungdomars etablering till arbetslivet i Sverige, och det skulle därför 
behövas mer forskning om ungdomars övergång från skola till arbetslivet. 
 
Det finns inte tillräckligt med kunskap för att kunna förklara hur ungdomar gör sina 
karriärval (Fransson & Lindh, 2004; Lundqvist, 2010) och utan kunskapen går det inte att 
förstå vilka olika förutsättningar individer känner att de har till att skapa en väg in till 
arbetsmarknaden. Detta ämne är på så vis relevant för att kunna införa insatser tidigare i 
individernas liv för att undvika längre arbetslöshet. Dock finns det en del kvantitativa 
forskningsstudier inom ämnet angående ungas karriärövergångar men det saknas en djupare 
förståelse till orsaker och påverkan på valen (Lidström, 2009). Även Lundqvist (2010) menar 
att det saknas kunskap angående vilka reflektioner ungdomar gör i olika valsituationer. 
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För att kunna undersöka vilka beslut angående karriärval som unga gör behövs det en 
förståelse över vilka erfarenheter de har varit med om (jmf. Hodkinson & Sparkes, 1997). 
 
Arenan för den aktuella studien är ett arbetslöshetsprojekt som fungerar som en förlängning 
av kommunens ordinarie verksamheter med fokus på att motivera arbetslösa unga vuxna samt 
informera om arbetsmarknaden.  
 
 
Syfte 

Syftet med studien har två delar. Första delen handlar om att belysa hur några arbetslösa unga 
vuxna, som deltar i ett arbetslöshetsprojekt, ger uttryck för sitt engagemang och 
förutsättningar för att ta sig ur sin arbetslöshet.  
Därefter syftar studien till att belysa ledares, för arbetslöshetsprojektet, förhållningssätt och 
agerande i förhållande till gruppen arbetslösa unga vuxna utifrån ledarnas egna perspektiv. 
 

Forskningsfrågor 

● Vad är det som påverkar unga vuxnas val av arbete? 
● Vilka resurser samt stöd uppfattar unga vuxna sig ha för kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden?  
● Vilket engagemang har unga vuxna att ändra på sin situation som arbetslös, enligt de 

själva och ledarnas berättelser? 
● Hur beskriver ledarna om det stöd som de arbetslösa kan behöva för att ta sig ur deras 

arbetslöshet?  
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

Att få in unga i arbetslivet tidigt är av stor prioritet och många forskare menar på att det 
behövs mer forskning inom ungdomars karriärövergång från skola till arbete. I Lidströms 
(2009) doktorsavhandling framgick det att det finns få svenska studier som belyser 
övergången mellan skola och arbete, däremot många utländska studier. Dock framgick det att 
dessa studier inte går att implementera på den svenska arbetsmarknaden på grund av att det är 
svårare att få arbete i Sverige samtidigt som arbetet ger större trygghet och bättre lön än i 
andra länder. Likaså för att arbetsgivaren har högre krav på sig och därför blir det svårare att 
anställa folk.  
 
I utredningen Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 18 2006:102) 
beskrevs att det blivit en ökning på etableringsåldern på arbetsmarknaden från 21 år 1990 till 
28 år 2006. Många ungdomar har gått från att ha arbete till att bli arbetslösa. Under den tiden 
har individerna fått temporära arbeten, studier etc. för att inom 5-7 år få ett fast arbete. 
 
En longitudinal etnografisk studie har gjorts i England av Simmons, Russell & Thompson 
(2014), med inriktning på de unga vuxnas upplevelse av avsaknad av sysselsättning, såsom 
arbete, utbildning etc. Utfallet av studien visade att mycket av individens chanser att ta sig in 
på arbetsmarknaden var politiska och socialt strukturerade, men samtidigt var det deras 
tankar och övertygelser som påverkade deras val angående vilken väg de äntrar 
arbetsmarknaden. Studiens författare menade att de både fann, styrkt från tidigare forskning, 
att det är generellt vanligt att unga vuxna vill in i vuxenvärlden såsom att ha jobb och familj 
men att motivationen blir sämre efter upprepade negativa försök att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Det framkom även att osäkra arbeten och kortare utbildningar ändrar 
individernas uppfattning om vad de är ämnade för på arbetsmarknaden och att de vänder sig 
till trygga och välkända situationer där de känner autonomi. 
 
Å andra sidan menade Devadason (2007) att de individer som förstår hur deras väg är formad 
av tidigare positiva och negativa erfarenheter förstår också sammanhanget och känner en 
meningsfullhet för varje episod i deras liv. Alla kan dock inte förstå hur tidigare erfarenheter 
påverkar nutiden och kanske ännu mindre hur negativa händelser kan förstås som eventuellt 
något positivt i framtiden. Författarna till studien menade också att individens kultur kan 
påverka huruvida individen kan reflektera över olika händelser och hur individen ska förhålla 
sig till erfarenheten. 
 
KASAM kan kopplas till individens situation som arbetslös genom teorins tre komponenter, 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. I Ördell & Hillborgs (2013) rapport visar deras 
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resultat att majoriteten av deras informanter, som var arbetslösa mellan 16-29 år, hade 
ofullständig gymnasieutbildning på grund av otillräckligt stöd under uppväxten. Majoriteten 
hade även låg KASAM och svårigheter med att förstå sig själv och samhällsstrukturen. De 
hade även låg motivationsgrad till att ta sig ur sin situation då de tidigare hade försökt med 
misslyckade resultat. Det framgick även i rapporten att efter grundskolan eller gymnasiet 
saknar individerna rutiner och struktur i vardagen vilket gör det svårare för dem att hantera 
deras situation som arbetslös, exempelvis hade de svårt att ta del av information samt att de 
isolerade sig från betydelsefulla papper, samtal och besök. De visste inte heller vilka 
rättigheter och skyldigheter de har, vilket kunde leda till att de inte fick de stöd de behövde 
och försvårade processen till självständighet (Ördell & Hillborg, 2013).  
 
Svensk arbetsmarknadspolitik har förändrats och i nuläget har det lagts större ansvar på att 
individen själv ska inkludera sig i arbetsmarknaden och att det är individens skyldighet att 
aktivt delta i arbetssökande processer (Johansson & Møller, 2009). 
 
 

Teoretisk referensram 
Känsla av Sammanhang 
 
Antonovsky (2005) är grundaren till modellen om salutogenes om att hälsa är ett tillstånd 
som ständigt förändras och fokuserar på vilka faktorer som bidrar till hälsa. I den smalare 
betydelsen jämställs salutogenes med Sense of Coherence (SOC) eller som den benämns på 
svenska Känslan av Sammanhang (KASAM). KASAM utgör dock endast en del av de tre 
aspekterna av salutogenes (Mittelmark & Bauer, 2017). Utgångspunkten i KASAM är att när 
människor utsätts för stressorer så upplever en del människor ändå hälsa, medan andra 
upplever ohälsa. Allt började med att Antonovsky såg att några kunde hantera påfrestningar 
(stressorer), medan andra inte kunde hantera de påfrestningarna de blev utsatta för. När 
Antonovsky började studera varför några individer klarade av påfrestningarna i livet bättre än 
andra kunde han se att de som klarade av påfrestningarna bättre hade ett starkare KASAM. 
Genom att ha ett starkt KASAM kunde individerna klara av påfrestningarna i livet i högre 
grad. Antonovsky såg också att alla påfrestningarna inte var skadliga för hälsan, utan snarare 
var hälsofrämjande (Antonovsky, 2005). En sådan påfrestning i livet kan vara arbetslöshet. 
Denna studie kommer därför delvis uppmärksamma på hur individerna förhåller sig till de 
påfrestningarna som har uppkommit i samband med arbetslöshet.  För att individen ska kunna 
klara av de påfrestningarna som hen utsätts för används de generella motståndsresuserna. 
Generella motståndsresuser (GMR) kan vara de arbetslösas sociala stöd, kunskap, jagstyrka 
etc. Med hjälp av GMR skapar människor sig livserfarenheter för att klara av liknande 
påfrestningar genom livet, exempelvis arbetslöshet (Gassne, 2008). 
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Antonovsky (2005) kunde också se tre olika komponenter som påverkade individens 
KASAM, vilka benämns som Meningsfullhet, Hanterbarhet och Begriplighet. Begriplighet 
innebär att individen kan förstå olika sammanhang/situationer och uppkomsten samt 
konsekvenserna av dessa. Om en individ är medveten om sina smaker eller avsmaker 
(habitus) för vissa former av arbeten eller utbildningar kan också begripligheten öka då de 
kan få en större förståelse över den egna situationen och uppkomsten av den. Med andra ord 
blir sammanhangen förutsägbara och individen kan då lättare använda olika resurser för att 
hantera olika situationer i framtiden. Detta leder oss in på nästa tema som är hanterbarhet. 
Hanterbarhet berör vilken kontroll individen har över olika situationer och sammanhang. Det 
innebär bland annat att inte se sig själv som ett offer utan att istället ha en känsla av att ha 
resurser för att kunna hantera olika stressfyllda situationer. Meningsfullhet innebär att ha ett 
engagemang för situationen eller att det känns värt att lägga energi på att lösa ett problem 
eller att förstå en specifik situation. Denna komponent är nära relaterad till människors 
motivation. Alla tre komponenter i KASAM är kopplade till varandra och med en stark 
känsla av KASAM bidrar till en bättre hälsa, enligt Antonovsky (2005). Om begriplighet ökar 
kan även hanterbarheten och meningsfullheten ökas. 
 
Studien använder sig av KASAM för att kunna förstå hur individerna klarar av att hantera 
påfrestningarna under den tiden som de försöker ta sig ur arbetslösheten. Mer specifikt 
använder vi KASAM för att försöka förstå hur arbetslösa unga vuxnas begriper och hanterar 
sin situation som arbetslös samt vilken meningsfullhet arbetslösa unga vuxna känner att 
förändra situationen. Likaså använder vi GMR för att försöka förstå i vilken mån arbetslösa 
unga vuxna har socialt stöd för att kunna ta sig ur sin arbetslöshet. Studien kommer också 
använda KASAM för att, utifrån ledarnas berättelser, förstå hur deras insatser kan leda till 
ökad KASAM för arbetslösa unga vuxna.  
 
Habitus 
 
Under livets gång utvecklar människor smaker eller avsmak för saker, eller med andra ord får 
en positiv alternativt negativ syn på saker och ting. Vad individer har lärt sig som är fint kan 
vara fult för någon annan. Detta skiljer sig oftast mellan olika grupper och kulturer då 
erfarenheterna ser olika ut beroende på grupp och kultur. Bourdieu, som har myntat 
begreppet habitus och menar att detta är förvärvad kunskap genom sociala erfarenheter 
(Bourdieu, 1990; Larsson & Fagrell, 2010). Individens syn på arbete och vilka medvetna och 
omedvetna val individen gör för att få ett arbete kan därför bero på individens habitus. Olika 
syn på arbete och vikten av ett arbete kan ha uppstått genom påverkan från andra människor 
både medvetet och omedvetet. Exempelvis kan ett arbete uppfattas vara fult för en person 
men fint för någon annan, och det beror på individens habitus och vad som förväntas av dem 
från den grupp eller kultur de kommer ifrån. Människor med liknande social bakgrund 
kommer sannolikt att utveckla liknande habitus då de genomgått liknande sociala 
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erfarenheter. Anledningen till att människor förvärvar liknande syn på saker och ting ligger 
till grund för viljan att tillhöra en grupp, men om individen senare ansluter sig till en annan 
grupp kommer individens habitus kunna påverka till att individen känner sig utanför och 
malplacerad (Bourdieu, 1990; Larsson & Fagrell, 2010).  
 
Habitus som teoretiskt begrepp kommer att användas i denna studie för att kunna förstå hur 
individens bakgrund har påverkat deras väg till arbeten. Mer konkret kommer studien se, 
genom de arbetslösa unga vuxnas berättelser, hur individens vägval och framtidsplaner har 
formats utifrån socioekonomiskt område och familj. Socioekonomisk status beror på 
individens utbildningsnivå, inkomst och yrke (Statistiska Centralbyrån u.å.). Habitus kommer 
även användas utifrån ledarnas berättelser om hur de beskriver de arbetslösa unga vuxnas 
situation i relation till de unga vuxnas socioekonomiska bakgrund. 
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Metod 

Metodologi 
Denna studie utgår ifrån teorier och begrepp angående hur individer formas utifrån 
erfarenheter och sociala sammanhang. Vi utgår från en hermeneutiskt vetenskapssyn då 
tolkningen av det insamlade materialet är i centrum tillsammans med kontexten av innehållet. 
Genom denna ansats kan en större förståelse av sammanhanget och kontexten av tidigare 
erfarenheter fås. Det innebär också att försöka förstå, genom att tolka, vad som påverkar och 
styr unga vuxnas sätt att agera samt vad det är för motiv som styr deras handlingar. Studien 
har utgått från en abduktiv ansats, men under studiens gång har det blivit mer åt den 
deduktiva ansatsen, då intervjufrågor och material har bearbetats utifrån teoretiska 
utgångspunkter (Svensson & Ahrne, 2015; Thurén, 2007). Detta vägval har gjorts då det ger 
en möjlighet till tolkning utifrån vad som framkom av de arbetslösa unga vuxnas berättelser, 
som ger svar på forskningsfrågorna och som går att koppla till den teoretiska referensramen. 
Då den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien är hur människor lär sig av sina 
erfarenheter och i relation till andra människor, samt hur det påverkar individens handlande, 
kan anser vi att en kvalitativ ansats är bästa valet för denna studie. 

Arbetslöshetsprojektet 
Intervjupersonerna är deltagare i ett projekt i en kommun i södra Sverige. Projektet går ut på 
att hjälpa arbetslösa ungdomar/unga vuxna mellan åldrarna 15-24. Projektet har fokuserat sig 
på socioekonomiskt utsatta områden, men ansvariga för projektet har sett att problemet med 
arbetslöshet ungdomar/unga vuxna finns över hela kommunen. Den största delen av 
deltagarna kommer från de socioekonomiskt utsatta områdena, men ungefär 20-25% kommer 
från andra områden i kommunen. Just nu är det cirka 50 stycken ungdomar som är delaktiga i 
projektet. Ledarna i projektet arbetar aktivt med att rekrytera nya deltagare genom 
marknadsföring i de socioekonomiskt utsatta områdena. Många deltagare blir hänvisade till 
projektet från verksamheter såsom ekonomiskt bistånd, socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen. Projektet startades upp då den ordinarie verksamheten inte hade de 
resurser som behövdes för att kunna ge stöd till ungdomarna. Projektet har ett hälsospår, där 
fokus ligger på kost, träning, sömn och andra basala behov, näringslivsspår, där de arbetar för 
att skapa kontakter inom näringslivet och sedan samhällsspåret, där de arbetar med 
samhällsfrågor så att ungdomarna får en större förståelse för samhället. Projektet fokuserar 
även på att förebygga kriminalitet samt förebyggande med ungdomarna som fortfarande är i 
skolan, men som kan riskera att hoppa av och bli arbetslösa. Efter cirka ett halvår in i 
projektet har framgångarna bland annat varit att cirka 40% av de som har avslutat sitt 
deltagande i projektet har fått ett arbete eller påbörjat studier. När deltagarna har fått en 
varaktig sysselsättning behövs inte längre en medverkan i projektet. Projektet pågår mellan 
2016-2019. 
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Intervjuer 
 
Metoden för att samla in data till studien var semistrukturerade intervjuer. Denna 
intervjuform har valts för att samla in kunskaper om sociala förhållanden som råder under 
intervjutillfället men viktigt att ha i åtanke är att intervjuns utfall blir påverkat av förståelsen 
för intervjun, relationen mellan forskare och intervjuperson samt språkförståelsen 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
En intervjuguide användes för att inte glömma vad intervjun ville få svar på, samt påminnelse 
till oss att be intervjupersonerna utveckla sina svar. Intervjufrågorna var olika beroende på 
om intervjuerna gjordes med arbetslösa unga vuxna eller projektledaren och processledare (se 
Bilaga 2 och 3). 
 
Under intervjutillfällena var båda närvarande, varav en fokuserade på att ställa frågor och få 
en löpande intervju medan den andra fokuserade på att föra anteckningar om följdfrågor och 
händelser under intervjun som inte kunde tas upp genom ljud. 

 
Urval och procedur 
 
Studiens urval var ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att välja informanter som kan ge 
bästa möjliga svar på studiens syfte och frågeställningar (Denscombe, 2016). Därför valde vi 
att tillfråga arbetslösa unga vuxna. Det enda kriteriet att delta i studien var att deltagarna 
skulle vara mellan 18-24 år, då det var studiens målgrupp. Urvalet begränsades så 
småningom ytterligare genom att studien inriktade sig på ett befintligt arbetslöshetsprojekt. 
Det var en svår målgrupp att både nå ut till och att få tag i dem som var villiga att delta i 
studien, vilket resulterade i få intervjuer.  
 
Kontorschefen på Arbetsförmedlingen kontaktades för att hitta en lämplig målgrupp och 
arena för deltagare till studien. Kontorschefen tipsade om ett kommunalt projekt där 
sysslolösa ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 medverkade. Efter att kontaktat 
projektledaren för det kommunala projektet mejlades studiens missivbrev över som hon 
sedan delade ut till projektmedlemmarna. I missivbrevet berättades det kortfattat om vad 
studiens syfte var samt bakgrundsfrågor om kön, hur länge de har varit arbetslösa samt hur 
gamla dem är (se bilaga 1). Av alla projektets medlemmar tillfrågades tio stycken att delta i 
studien, varav fyra stycken godkände medverkan till studien, men fick endast tag på tre av 
dem. Därefter bestämdes tid och plats med dem för intervju. Intervjuerna genomfördes i ett 
grupprum i projektets lokaler, där det gick att stänga dörren och dra för gardiner för att inte 
bli störda av aktiviteter utanför rummet. 
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När det blev få arbetslösa unga vuxna som deltog i studien togs beslutet att även ha en 
gruppintervju med projektledaren och en processledare med inriktning på näringslivet. Detta 
för att få en djupare förståelse för projektet och eftersom Sparks (2014) menade på att stöd är 
viktigt för arbetslösa unga vuxna samt att vi såg projektet som ett stöd tyckte vi det var 
relevant att förstå hur arbetet med att hjälpa deltagarna till arbete går till.  
 
Intervjufrågorna till de arbetslösa (se bilaga 2) pilottestades samtidigt som den första 
intervjupersonen intervjuades. Både före och efter pilotintervjun diskuterade vi 
intervjufrågorna sinsemellan och med handledaren för att se om de svarade på syftet och 
frågeställningarna. Inga större ändringar gjordes. Under samtliga intervjuer användes 
mobiltelefon för ljudinspelning, detta för att inte missa viktigt information och för att sedan 
kunna transkribera intervjuerna. Varje intervju med de arbetslösa varade i cirka 20 minuter. 
Intervjufrågorna till gruppintervjun med projektledaren och processledaren (se bilaga 3) 
pilottestades inte, däremot diskuterade vi intervjufrågorna sinsemellan och med handledaren 
för att se om de svarade på syftet och frågeställningarna. Gruppintervjun varade i 50 minuter. 
 
Databearbetning och analys  
 
All insamlad data transkriberades. Då vi utgick från en hermeneutisk utgångspunkt låg fokus 
på att få en sammanfattande överblick över det insamlade materialet. Efter att all inspelad 
data transkriberades genomfördes en meningskoncentrering som analysmetod. 
Meningskoncentrering innebär att lyfta fram väsentliga citat från det insamlade materialet av 
det informanterna har sagt för att kunna besvara respektive forskningsfråga (Kvale & 
Brinkmann, 2014). De citat som valdes skulle tydligt matcha det som informanterna hade 
berättat. För att meningskoncentrera de citat vi valt ut användes dels vår förförståelse för den 
överblick vi fått över problemet, men också den teoretiska referensramen. Vår förförståelse 
grundar sig i hälsopedagogiken men även våra egna erfarenheter inom området arbetslöshet. 
Det kan öka vår förståelse för materialet och tolkning av resultatet som vi fått genom den 
hermeneutiska utgångspunkten (Westlund, 2015). Detta för att kunna lyfta fram vad som vi 
ansåg vara väsentligt för att kunna besvara studiens vetenskapliga frågeställningar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I de enskilda intervjuerna valde vi att sammanfatta texten för varje 
informant, för att därefter jämföra informanternas uttalanden med varandra i syfte att se 
helheten men också för att kunna visa på likheter och skillnader i materialet. Rubrikerna i 
resultatet bestämdes efter att ha fått en överblick utifrån vad informanterna hade berättat och 
därefter kunnat fastställa gemensamma nämnare. Denna process gjordes inte genom en 
kvalitativ innehållsanalys då de gemensamma nämnarna var relativt lätta att identifiera då 
intervjufrågorna var formade utifrån förutbestämda teman. Vidare identifierades intervjuernas 
likheter samt skillnader och som var relevanta för att kunna besvara studiens vetenskapliga 
frågeställningar. Rubrikerna under “likheter och skillnader mellan fallen” fastställdes genom 
att kombinera de tidigare rubrikerna samt kopplingen till studiens frågeställningar. Därefter 
ledde detta till fyra olika teman av intervjuerna med de arbetslösa unga vuxna och fyra teman 
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av intervjuerna med ledarna (Kvale & Brinkmann, 2014). För att göra resultatet tydligare och 
undvika upprepningar har vi aktivt valt att endast styrka informanternas utsagor med citat i 
“likheter och skillnader mellan fallen”. 
 

Etiska hänsynstaganden 
 
Informationskravet tillämpades då deltagarna informerades genom ett följebrev, att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när de ville. I följebrevet 
informerades deltagarna också om att de insamlade materialet endast skulle användas till den 
aktuella studien. Detta förmedlades även muntligt under intervjutillfället. Genom att 
deltagarna frivilligt fyller i följebrevet om de vill delta eller ej tolkades detta som att 
samtyckeskravet uppfylldes. Följebrevet informerade att deltagarna kommer vara anonyma 
och att deras personuppgifter kommer behandlas utifrån Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). På så vis har konfidentialitetskravet tillämpats i studien. Vid intervjutillfället 
informerades om att nyttjandekravet tillämpats då det insamlade materialet endast kommer 
användas i den aktuella studien (Fejes & Thornberg, 2015; Svensson & Ahrne, 2015; 
Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

Resultat av intervjuerna med de arbetslösa unga vuxna 

Samtliga intervjupersoner har skrivits ut med fiktiva namn för att upprätthålla 
konfidentialitetskravet. I resultatet beskrivs först de arbetslösa unga vuxnas beskrivning om 
val av karriär, stöd och engagemang. Därefter ges en beskrivning av projektledaren och 
processledarens berättelser om hur deras förhållningssätt och agerande i förhållande till 
gruppen arbetslösa unga vuxna. Projektledaren och processledaren nämns som ledarna som 
ett samlingsnamn. 

Intervjuperson 1 (Simon), 23 år, Arbetslös i 3 månader 
 
Bakgrund och framtidsvisionen 
Simon beskrev att han är uppväxt i ett höginkomstsamhälle och att hans pappa är högutbildad 
inom vården, men hans mammas utbildning beskrevs aldrig. Även hans ena bror är 
högutbildad, men inom musik, medan hans andra bror inte har fullständiga gymnasiebetyg. 
Simon har haft kortare arbeten, börjat och hoppat av studier på högskola samt arbetat i 
Australien ett år. Idag bor Simon där han växte upp, dvs i barndomshemmet, och är 
arbetssökande. Simon berättade att hans vänner inte heller någon högre utbildning, men de 
har arbeten. Simon beskrev att han har som dröm att arbeta inom musik-, skådespelar- eller 
modellbranschen men att han i dagsläget vill främst ha ett arbete som matchar hans intressen 
och som inte kräver utbildning. Han uppgav även att det finns utbildningar som kan få honom 
att nå sitt drömjobb, men i dagsläget är hans tillvägagångssätt att få arbete huvudsakligen att 
skicka ut CV elektroniskt till olika arbetsgivare. Simon berättar att han inte vill slå sig ner 
med en utbildning då hans intresse för resor är större idag än för utbildning. 
 
Känslor i relation till arbetslöshet och andras förväntningar 
Simon beskrev att han för tillfället inte känner sig orolig över sin situation som arbetslös 
eftersom han har fått gå på många anställningsintervjuer och har fått ett arbete inför 
sommaren. Simon säger att han tror att det beror på att han har fått hjälp med att få ett mer 
organiserat och intresseväckande CV. Samtidigt berättade Simon att om han hittar ett mer 
intressant arbete än det han redan fått tar han det i första hand. Enligt Simon har hans pappa 
tidigare varit ganska tuff i de fall som han inte har lyckats nå upp till vissa krav, vilket har 
upplevt som svårt för Simon. Han uppgav dock att han inte blev påverkad av det längre. 
Istället ville han gå sin egen väg och välja själv vad han vill göra. Alla hans arbeten har han 
kämpat sig till själv vilket får honom att känna sig stolt. 
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Drivkrafter 
Anledningen till att Simon hade börjat på olika arbeten var, enligt honom, för att han var 
desperat efter pengar. Han uppgav dock att han aldrig fått något arbete som han verkligen 
velat ha. Dock beskrev Simon att stoltheten av att få ett arbete var en positiv effekt oberoende 
av vilket arbete han fått. Viktiga faktorer i valet av arbete var arbetsuppgifterna, 
människorna, geografiska platsen samt pengarna. Genom tidigare erfarenhet vill Simon också 
ha ett arbete som är värd lönen för de timmar som det krävs att utföra arbetet. Något som 
skulle kunna stoppa drivkraften i att söka arbete är, berättar Simon, att folk ställer krav på 
hans arbete, vilket är något som han själv tycker att han måste bli bättre på att acceptera. 

Kontakt med projektet/erfarenheter av projektet 
Simon kom i kontakt med projektet genom sin mamma som hade uppmärksammat projektet i 
en tidningsannons. Han berättade att han tyckte att projektet lät bra och gick dit för att få mer 
information om innehållet. Handläggaren har hjälpt honom mycket med att söka arbete och 
förbättra sitt CV, och Simon är nöjd med den hjälp han har fått. 

Intervjuperson 2 (Anna), 21 år, arbetslös från och till i 3 år. 

Bakgrund och framtidsvisionen 
Anna berättade att hon är uppvuxen i ett låg/medelinkomstsamhälle i en lägenhet som hon 
delar tillsammans med sin mamma och lillasyster. Hennes mamma har inte någon 
gymnasieutbildning och arbetar på ett bageri. Anna beskrev att hon och hennes pappa inte har 
haft någon kontakt med varandra sedan Anna var liten. Tidigare har hon haft ströjobb, 
praktikplatser, kortare utbildning samt påbörjat och hoppat av en högre utbildning inom 
journalistik. Hennes vänner arbetar under tiden de funderade på vad de ville arbeta med i 
framtiden, samtidigt som vissa påbörjade en högre utbildning för att sedan hoppa av. Anna 
berättade att hennes drömjobb är att bli författare, men även journalist. Hon skulle även 
kunna tänka sig att arbeta i butik i dagsläget. För att uppnå hennes drömjobb började hon en 
utbildning inom journalistik, men på grund av privata skäl valde hon att hoppa av 
utbildningen. Praktikplatserna har Anna fixat själv genom att presentera sig för de möjliga 
arbetsplatserna genom personligt möte, telefon och email. Anna berättade att hon tror att det 
är mycket upp till individen själv att få ett arbete och att det underlättar att få ett arbete om 
den arbetssökande har många kontakter. 

Känslor i relation till arbetslöshet och andras förväntningar 
Anna meddelade att hon känner sig lite orolig över sin situation som arbetslös, främst över 
ekonomin som hon hjälper till med hemma. Samtidigt kände hon sig väldigt hoppfull över att 
få ett arbete när det fanns många arbeten att söka, men efter många avslag sänktes 
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motivationen och hopplösheten ökade. Anna berättade att motivationen och hoppet kom 
tillbaka efter ett tag och det negativa brukade gå över. 

Drivkrafter 
Anna sade att hon tycker det är viktigt att arbetet är roligt och helst matchar hennes intresse 
för litteratur och journalistik, men även att det är bra betalt. Hon beskrev att hennes mamma 
är stöttande och hjälper henne med att fundera ut vad hon vill i framtiden men även ger tips 
på jobbappar och jobbannonser. Detta brukar även diskuteras i hennes vänskapskrets då 
många av hennes vänner inte vet vad de vill göra i framtiden. Anna nämnde också att hon har 
ett stort Instagramkonto med många följare som ger henne motivation, tips och idéer på hur 
hon kan ta sig vidare. 

Kontakt med projektet/erfarenheter av projektet 
Anna uppmärksammade projektet genom en artikel i tidningen som nämnde att många hade 
fått hjälp med praktik- och arbetsplatser genom projektet. Detta gjorde henne intresserad och 
såg en möjlighet till att också få hjälp att få ett arbete. Hon berättade att hon tycker det är mer 
givande att delta i projektet än att endast sitta hemma och söka arbeten, då hon samtidigt blir 
mer motiverad till att söka ett arbete. 

Intervjuperson 3 (Johan), 24, arbetslös i 1 år. 
 
Bakgrund och framtidsvisionen 
Johan beskrev att han är uppvuxen i ett hus på landsbygden tillsammans med sina föräldrar 
och att han har två halvsyskon, varav en äldre som bor i England och en är yngre som 
fortfarande är i skolåldern. Johans pappa har gått fyra år på Tekniska Högskolan och hans 
mamma är utbildad undersköterska. Hans pappa driver ett eventföretag med inriktning på 
natur och friluftsliv. Johan flyttade hemifrån när han var 17 år och bor i dagsläget med sin 
sambo och hund i en lägenhet i stan. Han har inga fullständiga gymnasiebetyg. Tidigare har 
Johan haft kortare arbeten och har även hjälpt släkten med olika större byggprojekt. Många 
av hans vänner har eller håller på att vidareutbilda sig inom olika områden. 
 
Johans dröm är att bli skogshuggare och främst skulle han vilja arbeta inom familjeföretaget, 
vilket inte är möjligt på grund av företagets omsättning, berättade Johan. I dagsläget arbetar 
han aktivt för att uppnå sitt drömjobb genom att utbilda sig och få de behörigheter som 
behövs, exempelvis motorsågskörkort. Dock måste han bekosta dessa utbildningar själv. 
Under tiden arbetar han och de flesta av hans arbeten har han fått via kontakter och arbetat 
både under anställning och privat. I dagsläget arbetar han som kommunal parkarbetare som 
han har fått via projektet och som är en kortare och tillfällig anställning tills han hittar ett 
annat arbete, då det inte är möjligt att få en fast anställning på det arbetet. Han berättade att 
han värderar högt att få arbeta utomhus i naturen samt fysiska arbeten. 
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Känslor i relation till arbetslöshet och andras förväntningar 
Johan meddelade att han känner sig orolig över det arbetet han har nu, att han känner att varje 
gång han ska ha möte med sin chef kan det vara den sista arbetsdagen. Han berättade att han 
tycker det är orättvist att han inte kan få fast anställning på arbetet han har nu, då han trivs där 
relativt bra. Istället ska arbetsplatserna vara tillgängliga för praktikplatser och kortare 
anställningar. Eftersom Johan inte har fullständiga gymnasiebetyg eller körkort vet han inte 
om han kan få sitt drömjobb, då han meddelade att han tror att arbetsgivarna går mer på om 
man har fullföljt gymnasiet än erfarenheter när de ska anställa. Han berättade då att det krävs 
kontakter för att kunna få ett arbete om han inte har de kvalifikationer som krävs, exempelvis 
ofullständiga gymnasiebetyg. Johans beskrev att hans föräldrar har haft många åsikter 
angående hans val under uppväxten, där ibland angående hans arbetssökande och säger att 
“det kan du inte jobba med”. Detta var en av anledningarna till varför han flyttade hemifrån 
vid 17 års ålder. 

Drivkrafter 
Att bli skogshuggare har varit Johans dröm sedan han var liten och såg sin pappa arbeta i 
skogen. Johan berättade att han aldrig fick  hjälpa till när han var yngre då hans pappa sa att 
han fick vänta tills han var mogen. Eftersom han var uppvuxen på landet vill han ha ett arbete 
som erbjuder vistelse i naturen då han ogillar att vara inomhus, vilket är det enda kravet han 
har på arbetet, samt trygghet. Han berättade att han inte har någon som hjälper honom att 
komma in på arbetsmarknaden, utan får göra mycket själv. 

Kontakt med projektet/erfarenheter av projektet 
Johan tog själv kontakt med projektet och var bestämd på att han ville arbeta med något som 
han ansåg var givande. Projektet erbjöd honom exempelvis en plats på ett hunddagis, men 
Johan kände att det inte gav honom någonting. Istället ville Johan ha arbetet som 
parkarbetare, dock är arbetet i tre månadersperioder och Johan berättade att han känner att de 
skulle vara bättre om de kunde erbjuda en längre anställning än så. 

Likheter/Skillnader mellan fallen 

Olika vägval ur arbetslösheten 
Resultatet visade att de tre intervjupersonerna är uppväxta under olika familjeförhållanden 
och i olika socioekonomiska områden inom kommunen. Likaså att de har olika 
tillvägagångssätt på hur de söker ett arbete. Simon arbetar med sitt CV och skickar ut det till 
lediga tjänster som inte kräver någon utbildning, Anna söker aktivt efter arbete, både arbeten 
som är utannonserade och som inte är annonserade, samt praktikplatser inom områden som 
inte heller kräver utbildning. Johan går via kontakter, utbildar sig för att kunna få en 
behörighet till att kunna bli skogshuggare. En likhet mellan samtliga intervjupersoner var att 
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deras arbetsliv har bestått av många kortare arbeten och påbörjade men ofullständiga studier. 
Både Johan och Anna gav uttryck för att de har ett tydligt mål gällande arbete, som de 
försöker nå på olika sätt. Johan utbildar sig för att få behörighet till att arbeta med sitt 
drömjobb medan Anna har drömjobbet längre i sikte och fokuserar i dagsläget på att få 
arbetserfarenhet och en inkomst. Simon var dock lite oklar över sin målbild och beskrev att 
han fokuserar istället mer på att resa och uppleva nya miljöer. Både Johan och Simon uppgav 
att de har en familjemedlem som arbetar inom deras drömbransch.  

 
“Man får söka mycket själv helt enkelt, man får leta upp ställen man är intresserade av, typ 

gå in, ringa eller maila, jag brukar försöka ta tag i det själv.” - Anna 
 

“...just nu har det väl varit att skriva om CV:et och försöka anpassa det lite mera och sen så 
visa att man är intresserad av företaget och kan lite om det.”     - Simon 

 
“Ta de olika behörigheterna som behövs.”          - Johan 

Oroligheter i situationen 
Både Anna och Johan uttryckte en oro för sin situation, även fast de befinner sig i olika 
situationer. Johans oro är baserad på ovissheten av att få behålla arbetet och att inte kunna 
arbeta med sitt drömjobb på grund av bristande utbildning. Annas oro beror på hennes 
ekonomi. Simon, som precis fått ett sommarjobb kände sig för tillfället lugn över sin 
situation. Både Simon och Johan har haft liknande situationer under uppväxten med föräldrar 
som har haft åsikter om deras val av utbildning och arbete. 
 

 “Jag kan inte slappna av ändå, det är 3 månaders perioder.”         - Johan  
 

“Det är upp och ner vissa dagar //...// Ibland känner man det liksom när man inte har något 
fast jobb” - Anna 

 
“Nej, egentligen inte. Jag har redan kirrat mitt första sommarjobb”      - Simon 

Medvetenhet hjälper 
Samtliga intervjupersoner vill arbeta med något som matchar deras intressen, sedan är det 
olikheter i vilka andra faktorer som är viktiga i valet av arbetet såsom lön, trygghet och 
geografisk plats. Den enda som uppgav att det fanns stöd hemifrån är Anna, som har haft en 
diskussion med sin ena förälder om olika tillvägagångssätt att hitta ett arbete och känslorna 
kring det. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de vet vad som krävs av dem själva 
för att kunna hitta ett arbete och alla är aktiva i arbetssökandet. 
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“Jag gillar att vara i naturen //...// nu så jobbar jag på Teknik och Fritid, vi är ute mycket 
men det är inte det arbetet som jag vill jobba med, men man får vara ute så jag får nöja mig 

med det.”   - Johan 
 

“Ja, vi pratar om det ibland, jobb och utbildning, hon rekommenderade en jobbapp som hon 
hade sett, vi brukar prata om olika ställen man kan hitta jobbannonser.” - Anna 

 
“...gå med på lite mer krav, som folk ställer på en och framförallt gå ut med cv:et lite mera.” 

- Simon 

Projektet har bidragit till utveckling 
Simon, Anna och Johan har alla tagit kontakt med projektet på egen hand för att få hjälp att 
hitta en sysselsättning i form av arbete och praktik. Både Simon och Anna uppgav att de är 
nöjda med vad projektet har bidragit med, även om det bara är Simon som har fått ett arbete 
hittills av dem två. Johan har också fått ett arbete, men önskade att projektet gjorde mer för 
honom för att han ska kunna få en fast anställning och slippa oroa sig för vad som händer när 
anställningskontraktet går ut. 
 

“...som hjälpte mig att söka jobb och putsa mitt CV //...//generellt är jag nöjd”  - Simon 
 

“Projektet har köpt upp platser på teknik och fritid där jag jobbar. De ungdomarna som inte 
har jobb kan de skicka dit så får de praktisera där i 3 månader //...//Men jag förstår inte 

varför de inte kan ge ett jobb till han som kanske trivs där. Varför kan de då inte släppa en 
plats till honom så kan kan få en riktigt tjänst.”  - Johan 

 
“Det är mer givande att gå på sådan här grej, här pratar vi mycket om det. (stress och oro)”. 

- Anna 
 
Resultat från intervju med projektledare och processledare  

Att sätta individen i centrum och individanpassa 
Både Projektledaren och processledaren beskrev att varje individ behövde mötas individuellt 
då det fanns olika behov och olika utgångspositioner för varje deltagare. Projektledaren 
berättade att: 
 

“Det är dem individuella behoven som styr, det är svårt att dra alla över en kant” 
 
Båda ledarna berättade att de tycker det är viktigt att de båda får en bra relation med 
ungdomarna/de unga vuxna för att de ska få ett förtroende för både ledaren och samhället 
samt tron på sig själva att de kan ta sig vidare från arbetslösheten. De beskrev dock att detta 
tar tid och i projektet låter de detta få ta tid. Det gav även uttryck för att det gäller att möta 
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individen var den befinner sig just nu och samtidigt utmana dem till att ständigt utvecklas. 
Processledaren beskrev det att:  

 
“Man får inte gå in med förutfattad mening att ungdomen vill ha ett jobb eller vill börja 

studera, den kanske inte är där, så det får man komma fram till här” 
 

Ledarna beskrev att deras arbete går ut på  att försöka utvidga individernas vyer och försöka 
få dem att se meningsfullheten med exempelvis en praktikplats eller med ett arbete istället för 
att leva på ekonomiskt bistånd. 
 
Projektledaren och processledaren beskrev även att de inte utgår från vilket område individen 
kommer ifrån eller vilken bakgrund de har, istället försöker de lära känna personen för att 
kunna ge ett så individanpassat stöd som möjligt. Detta sker genom motiverande samtal, 
individuella samtal och coachning. Processledaren berättade att: 

“... det handlar om att bygga vänskapsband” 
 

Projektledaren fortsatte med att beskriva det:  
 
“Ja ett förtroende handlar det väl också om. Dels att se individen, för vi kan inte säga att alla 

som kommer hit, och sätta tio stycken i en grupp här, för alla är ju helt olika. Och sen att 
bemöta individen där den är…” 

 
Att låta individen ta eget ansvar 
Både projektledaren och processledaren berättade att projektet fokuserar mycket på att låta 
individen ta ansvar för sin situation och stöttar dem för att låta individen inse vad de själva 
kan göra för att ändra sin situation. Båda ledarna gav också uttryck för att det är individens 
ansvar att förändra sin situation med hjälp av stöd för att kunna ta ansvaren. Processledaren 
berättade att ett tillvägagångssätt är att successivt ge deltagaren mer uppgifter, och på så vis 
mer ansvar. Samma ledare beskrev att det är först när relationen har byggts upp som 
deltagarna börjar förstå sina skyldigheter. Likaså beskrev ledarna att ungdomarna/de unga 
vuxna måste ta eget ansvar för att få stöd av dem. Det innebär att de måste ta reda på vad de 
vill göra, klargöra vad de behöver få hjälp och stöd med och att de talar om det för ledarna. 
Projektledaren illustrerar det med följande citat: 

“Vi kan leda hästen till vattnet men vi kan inte tvinga den att dricka” 
 
Både projektledaren och processledare gav uttryck för att det finns tillräckligt med stöd i 
samhället för att individen ska kunna ta ansvar, men det kan vara svårt för ungdomarna/de 
unga vuxna att veta vart de ska vända sig, eftersom det finns så många olika aktörer på många 
olika arenor, exempelvis olika myndigheter och organisationer, såsom Arbetsförmedlingen 
och psykiatrin. Ledarna beskrev att istället borde aktörerna arbeta parallellt för att underlätta 
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situationen som arbetslös för individen. Ledarna för projektet berättade att de tror att det 
bästa sättet att lösa problem, såsom arbetslöshet, i en kommun är att olika aktörer hjälps åt 
med individerna, såsom projektet gör. Ledarna meddelade att många deltagare har 
kommenterat att det är det som är bra med projektet, att allting finns under samma tak, såsom 
kurator, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare och 
ungdomshandläggare. Projektledaren gav ett exempel på ett problem som uppmärksammats 
under projektets gång, vilket var att kommunens psykiatri inte fungerar så effektivt som den 
bör göra. Det är långa väntetider och många sjukskrivs för depression istället för att få hjälp.  

Olika stöd beroende på socioekonomiskt område  
Projektledaren berättade att områdena som projektet inriktar sig mot är socioekonomiskt 
utsatta områden och 70 % av alla deltagare har inte en fullständig gymnasieexamen. 
Processledaren sade att det går att se ett samband mellan föräldrar med ekonomiskt bistånd 
och en negativ framtidssyn hos deras barn och förklarar det som att:  
 
“… det sätter sig den kulturen också, dem tror att det är så man gör för att stappla sig fram 

här i livet” 
 
Ledarna berättade att deltagarna måste då bli påminda eller informerade om 
samhällsstrukturer såsom skatt och olika anställningsformer. Detta brukar leda till 
diskussioner mellan deltagarna och ledarna, då det är ämnen som inte har diskuterats i 
bostadsområdena. Processledaren berättade att det går att märka ett mönster i hur upplyst 
individer är gällande dessa frågor och vilket område i kommunen de är bosatta i samt att 
tilltron till samhället behöver byggas upp. Deltagarna som kommer från områden med lägre 
socioekonomisk status har generellt mindre kunskap om hur samhället fungerar. 
Processledaren berättade: 

 
 “...det blir inget problem men man får ta det från scratch. //...//för det har man aldrig pratat 
om, provanställning och visstidsanställning osv. Sen om det är kopplat till områdena vet jag 

inte men förmodligen är det ju det. //...//Man ser dem tendenserna i alla fall. “ 
 
Både projektledaren och processledaren berättade att de har uppmärksammat att 
ungdomarna/de unga vuxna sällan har stöd från föräldrarna. Framförallt var det tydligt i de 
fall ungdomarna är under 18 år och behöver målsmans underskrift till olika dokument. De 
beskrev också att det är många av deltagarna som bor själva och det händer sällan att 
deltagarna berättar om sin relation till föräldrarna. Samtidigt har det även funnits föräldrar 
som varit tacksamma över projektet och tagit initiativ till att deras ungdomar ska ta del av 
det. 

Samtidigt har det även funnits föräldrar som varit tacksamma över projektet och tagit initiativ 
till att deras ungdomar ska ta del av det. 
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Att öka motivationen 
Det fanns några olikheter på vilket behov deltagarna har beroende på var i kommunen de kom 
ifrån, berättade båda ledarna. De beskrev att motivationen hos de arbetslösa kan se olika ut 
beroende på om individen är långt utanför arbetsmarknadens förfogande. Det är ofta dessa 
individer som inte är mottagliga för att bli motiverade och behöver då få arbeta med 
projektets kurator eller Kognitiv Beteende Terapi (KBT samtal) för att sedan lägga mer fokus 
på arbetssökande och finslipning på sitt CV. Projektledaren berättade: 

 
“...en del behöver verkligen gå den här sträckan hos kuratorn, kanske KBT samtal för att 
kunna motivera vidare. Och för att vi ska kunna motivera dem handlar det också om att 

kunna ta emot” 

 
Processledaren beskrev motivation som en färskvara och att individerna ständigt behöver en 
påminnelse om varför de ska göra en förändring. Samma ledare berättade att deltagarna 
överlag är motiverade men att det måste upprätthållas. Exempelvis kan motivationen sänkas 
när deltagarna är på praktik och inte får någon lön för sitt arbete, då gäller det för dem i 
projektet att få individen att förstå betydelsen av erfarenhet och sysselsättning. För att öka 
samt behålla motivationen arbetar de mycket med att samtala med de arbetslösa. Ett exempel 
processledaren tog upp var Ambivalenskorset som är en metod de använder för att motivera 
deltagarna genom att låta dem jämföra fördelar och nackdelar med deras nuvarande situation 
samt för- och nackdelar med en förändring. Processledaren berättade om ett lyckat exempel 
med användningen av ambivalenskorset: 

 
“Där var en deltagare som började balla ur, hon hade hoppat av en praktik och sen tog inte 
samtalen här, och så var hon inte motiverad och mådde dåligt. Så gjorde vi den där och då 

vände det totalt” 
 
Processledaren beskrev att de förklarar för de arbetslösa att man får dela upp framgångarna i 
tre månaders etapper istället för att se varje negativt svar från en arbetsansökan som ett 
misslyckande. Likaså förklarar de för de arbetslösa att under den tiden kan motivationen gå 
upp och ner och är väldigt vanligt.  
 
“Ja, och att man inte tror att Rom byggdes på en dag. Det är det som är problemet... man får 
prata i tre månaders etapper istället. Det är en utmaning. Här går ju motivationen upp och 

ner under den tiden.”  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras metodvalen som gjorts för att stärka studiens tillförlitlighet, 
trovärdighet och giltighet. Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer för att få en förståelse utifrån vad arbetslösa unga vuxna berättar angående 
situationen som arbetslös. Då endast tre arbetslösa unga vuxna deltog i studien påverkas 
trovärdigheten i resultatet, då det enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) behövs minst 
sex-åtta stycken från samma grupp för att för att få ett säkert resultat. Dock var de tre 
arbetslösa unga vuxna olika i den bemärkelsen att de kom från olika socioekonomiska 
områden samt hade olika erfarenheter av arbetslöshet. För att få en större förståelse för hur 
arbetet med arbetslösa unga vuxna bedrivs i relation till hur de unga vuxna uppfattar sin 
situation som arbetslös intervjuades även två stycken ledare från projektet. Att deltagandet av 
arbetslösa unga vuxna i studien var lågt kan bero på att vi som intervjuare inte presenterade 
oss på plats. Målgruppen kan då ha känt sig otrygga att delta då arbetslöshet kan vara ett 
känsligt ämne att prata om. Då projektets deltagare hade olika utgångslägen för hur långt i 
processen de hade kommit med att bli mottaglig till att bli motiverade kan urvalet 
problematiseras. Detta då studiens informanter av de arbetslösa unga vuxna var alla 
engagerade och har eventuellt kommit längre i processen. Resultatet hade blivit annorlunda 
om ett medvetet urval gjorts utifrån hur långt i processen deltagarna hade kommit, d.v.s. om 
de deltog i KBT-samtal till om de endast finslipade CV. Dock hade det blivit svårare att få 
oengagerade deltagare att delta i studien då det kan vara ett känsligt ämne att tala om.  
 
Det kan finnas vissa risker med intervjuer, exempelvis är relationen mellan intervjuaren och 
intervjupersonen viktig och att intervjupersonen känner sig trygg för att våga svara på 
intervjufrågorna (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). För att få intervjupersonerna att 
känna trygghet valde vi att genomföra intervjuerna i en lokal som var anknuten till projektet. 
I början av varje intervju informerades intervjupersonerna om deras konfidentialitet vilken 
också kan ha ökat deras trygghet. En nackdel med platsen för intervjuerna var att, trots stängd 
dörr och fördragna gardiner, stördes intervjun av ljud utanför vid vissa tillfällen 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 
 
Projektledaren och processledaren kan ha blivit påverkade av varandra i gruppintervjun 
Exempelvis byggde de på varandras berättelser vilket kan leda till att det blir mer material 
men det kan också påverka negativt att de intervjuades ihop, då processledaren kan ha hållit 
inne på information då projektledaren eventuellt kan ses som en chef. 
 
Då vi var oerfarna intervjuare upptäckte vi vid analysen av intervjuerna att det hade behövts 
fler följdfrågor för att få mer innehållsrika svar. Intervjufrågorna till de arbetslösa unga vuxna 
pilottestades i samband med första intervjun. Pilotintervjun diskuterades sinsemellan och med 
handledaren för att se om de svarade på studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna 
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för ledarna pilottestades inte då det var svårt att få tag på en liknande målgrupp. Eftersom inte 
alla intervjufrågorna har pilottestats kan tillförlitligheten ifrågasättas. (Boréus, 2015; Patel & 
Davidson, 2011) 
 
Vi insåg i efterhand att intervjupersonerna inte kunde vara anonyma då vi som intervjuade vet 
vilka intervjupersonerna är. Det nämndes i missivbrevet att deltagarna skulle vara anonyma 
men istället skulle det meddelas att deras uppgifter skulle behandlas under 
konfidentialitetskravet.  
 
Resultatet analyserades abduktion men mer under tidens gång deduktivt, vilket har gjort att 
endast resultat som går att koppla till valda teorier och tidigare forskning presenteras och 
diskuteras. I början av skrivandet av studien hade vi inte lika mycket kunskap om teorierna 
som i slutet vilket har gjort att vi ju längre in i studien har präglats mer av teorierna d.v.s. 
deduktivt (Fejes & Thornberg, 2015). Studiens resultat går inte att generaliseras då det är för 
få deltagare i studien, men studiens giltighet har inte påverkats av för få deltagare. Studiens 
giltighets förstärks då citat från empirin framhävs i resultatet och även genom ständig 
diskussion med handledare.  
 
Tolkningarna av materialet kan ha påverkats av den förförståelse som vi tar med oss in i 
studien. Genom att vi har en förförståelse av forskningsproblemet kan det leda till att vi har 
missat att ställa någon viktig fråga för att svara på syftet men även feltolkningar kan ha skett. 
För att undvika misstolkningar valde vi att analysera resultatet deduktivt. Då studien utgår 
ifrån ett hermeneutiskt synsätt kan förförståelser också ses som en tillgång och underlättar 
tolkning av materialet (Thurén, 2007). 
 
Då denna studie uppkom då vi hade ett intresse för ämnet fanns en viss förförståelse för 
arbetslösheten. Detta kan ha bidragit till en större förståelse till vissa känslor och vägval hos 
de arbetslösa. Dock anser vi är vår förförståelse inte är så djup att den skulle ha påverkat vårt 
resultat nämnvärt. 
 

Resultatdiskussion 

Faktorer som påverkar val av arbete  
Resultatet från studien visar att habitus har en större påverkan på de arbetslösa unga vuxna än 
vad de själva tror. Vid frågan om intervjupersonerna trodde att de blev påverkade av deras 
familj och vänner angående deras val av arbete blev samtligas svar ett nej. Vid närmare 
analysering finns det indikationer som tyder på att familjen har en viss påverkan på 
intervjupersonerna. Simon och Johan har en tidigare relation från familjen till det drömjobb 
de har, vilket förmodligen har påverkat deras val. Även Annas familjeförhållande har 
säkerligen påverkat hennes syn på vikten av arbete och inkomst, då Bourdieu (1990) menar 
att omgivningen kan ha en påverkan på synen och vikten av ett arbete. Simmons, Russell & 
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Thompsons (2014) studie påvisade att det är bland annat de sociala strukturerna som gav 
möjligheter till arbete. Detta tycks vara fallet även i dessa arbetslösa unga vuxnas berättelser 
då samtliga tror att det är lättare att få ett arbete genom att de har kontakter på 
arbetsmarknaden. I samma studie framkom det också att individens tankar och övertygelser 
styr deras väg in på arbetsmarknaden. De tre arbetslösa unga vuxna hade olika syn på vilka 
vägar som de kan ta för att komma in på arbetsmarknaden och nå sitt drömjobb, någon 
studerade för att få behörighet, någon genom praktikplatser och arbeta ideellt och en annan 
genom att endast söka utannonserade arbeten. Utifrån ledarnas berättelse framkom det att 
individer med föräldrar med ekonomiskt bistånd hade en mer negativ framtidssyn och det kan 
påverka de arbetslösa unga vuxnas tankar och övertygelser om en försvårad möjlighet att 
äntra arbetsmarknaden. Simmons, Russell & Thompson (2014) beskriver att en anledning till 
individers vägval kan bero på att de vill känna sig trygga och befinna sig i välkända 
situationer och det kan vara därför som samtliga intervjuade unga vuxna vill arbeta med det 
dem är intresserade av på fritiden.  

Stöd och resurser att hantera arbetslöshet 
Utifrån de arbetslösa unga vuxnas berättelser framkommer det att stödet från föräldrarna har 
en betydelse för deras arbetssituation. I den aktuella studien kan ett mönster märkas mellan 
föräldrarnas stöd och individens engagemang till att förändra arbetssituationen. En av de 
arbetslösa unga vuxna som intervjuades kände stöd hemifrån och hade också störst 
engagemang och drivkraft att hitta ett arbete. Enligt Ördell & Hillsborg (2013) har 
föräldrarnas stöd en betydelse för om individen fullföljer gymnasieutbildningen. 
Projektledaren berättade att det är ca 70% av projektets deltagare som inte har fullständig 
gymnasieutbildning och det visade på en koppling mellan ofullständig gymnasieutbildning 
och arbetslöshet. Det är därför av stor vikt att individerna får stöd från föräldrarna under 
uppväxten för att undvika arbetslöshet. I studien framkom att de unga vuxna hanterar sin oro 
och ökar övertygelsen om att kunna få sitt drömjobb genom att kompensera med andra 
utbildningar, förlita sig på att deras erfarenheter och kunskap inom området är tillräckliga 
samt genom att ha goda kontakter inom branschen. Det kan tolkas som att de unga vuxna 
använder sig av GMR för att kunna hantera situationen genom att förlita sig på sin kunskap 
men även försöker öka den inom området (Gassne, 2008). En annan av studiens arbetslösa 
unga vuxna kände växlande oro för situationen som arbetslös, men kunde hantera den genom 
uppkomsten av nya förhoppningar om arbete. Detta kan tolkas som att individen har en 
jagstyrka, då individen förlitar sig på sitt självförtroende och tidigare erfarenheter av lyckat 
arbetssökande (Gassne, 2008).  

De tre arbetslösa unga vuxna i den aktuella studien var nöjda med projektets insatser och 
berättade att projektet hade bidragit med stöd och utveckling. Dock hade en av 
intervjupersonerna åsikter om ytterligare hjälp och insatser. Därför kan projektet tolkas som 
ett stöd och en resurs för de arbetslösa unga vuxna. Det framkommer inte exakt hur projektet 
stöttat individerna utifrån deras berättelser men samtliga meddelade att de vet vad som krävs 
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av dem själva att hitta ett arbete. Om projektet har bidragit med denna medvetenhet eller ej är 
oklart, men utifrån ledarnas berättelser arbetar projektet med att skapa medvetenhet om 
processerna angående arbetssökande såsom samhällsstruktur och effektivisering av 
arbetssökandet, vilket kan vara det de arbetslösa unga vuxna i denna studie fått hjälp med.  

Arbetslösa unga vuxnas engagemang 
Det framkommer från de arbetslösa unga vuxnas berättelser att alla är aktivt arbetssökande, 
detta kan tolkas att engagemanget att vilja ändra situationen som arbetslös är befintlig. Dock 
kan engagemanget variera mellan individerna och periodvis. En av arbetslösa unga vuxna 
deltagarna i studien beskrev att engagemanget för arbetssökandet varierade beroende på 
motivationsgraden. Motivationen ökade och sänktes beroende på utfallet av arbetssökandet. 
Detta stämmer överens med vad som framkom i Simmons, Russell & Thompson (2014) 
studie, att upprepade negativa försök att ta sig in på arbetsmarknaden kan försämra 
motivationen.  
 
Projektets projekt- och processledare berättade att deras arbete mestadels är att öka 
individernas motivation. Detta görs genom motiverande samtal, KBT och andra strategier 
beroende på om mottagligheten för motivation finns samt vilken motivation individen har. 
Det som är en utmaning för ledarna är att upprätthålla motivationen hos deltagarna eftersom 
den ofta sänks när individen har en praktikplats eller får många avslag från arbetsgivare. 
Detta kan leda till att individen får låg KASAM, som Ördell och Hillborg (2013) förklarar 
beror på upprepade misslyckade försök och att den självklara motivationen för pengar uteblir. 
Låg KASAM bidrar också till att individen får svårt att hantera sin situation som arbetslös 
och kan leda till långtidsarbetslöshet (jmf. Leino-Loison, Gien, Katajisto & Välimämi, 2004). 
KASAMs komponent meningsfullhet är viktig i arbetet med arbetslösa då det är nära kopplat 
med engagemanget för situationen och motivationen. Utan engagemang kommer inte 
arbetslösa vilja ta sig ur sin situation vilket även är kostsamt för samhället enligt Hobbins 
(2016). Då KASAMs tre komponenter är kopplade till varandra ökar, dvs, ökar individens 
hanterbarhet och begriplighet kan även meningsfullheten ökas. Genom att projektet arbetar 
med att informera deltagarna om samhällets strukturer, individens skyldigheter och 
rättigheter samt hur de ska förhålla sig till dessa ämnen och dessutom uppmärksammar 
individens tankar och funderingar, kan det bidra till en ökad hanterbarhet och begriplighet 
(högre KASAM).  
 
Att låta individen ta eget ansvar 
Ledarna för projektet berättade att de tycker att det är individen som har det största ansvaret 
för sin situation. Denna åsikt stämmer överens med den nuvarande svenska 
arbetsmarknadspolitiken om att individen har ett större ansvar att delta i 
arbetsmarknadsåtgärder (Johansson & Møller, 2009). Samtidigt berättade ledarna att det även 
är samhällets ansvar att individen kan få det stöd som behövs för att kunna ta ansvar att 
förändra situationen som arbetslös. Det kan bli problematiskt för individen att ta ansvar om 
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de inte vet vilka rättigheter och skyldigheter de har och som Ördell och Hillborg (2013) 
beskrev i deras rapport, kan det leda till att de inte får de stöd de behöver och försvårar 
processen till självständighet. Men som nämnts tidigare arbetar projektet med att informera 
om just dessa rättigheter och skyldigheter som ställs på individen.  
 
Som det framkom i resultatet från ledarnas berättelser har individer från lågt 
socioekonomiska områden mindre kunskap om hur samhället fungerar och vilka krav som 
ställs på individen att hantera situationen som arbetslös. Detta kan vara en förklaring om 
varför arbetslösheten är högre i dessa områden och går också att koppla till det teoretiska 
begreppet habitus om att en individs bakgrund kan ha en påverkan på möjligheterna att ta sig 
in på arbetsmarknaden. 

Slutsats  
Slutsatsen är att de arbetslösa unga vuxna i studien har ett högt engagemang för att ta sig ur 
arbetslösheten, men att förutsättningarna för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden ser 
olika ut beroende på vilket socioekonomiskt område de är uppvuxna i samt 
familjeförhållande. Ledarna för arbetslöshetsprojektet individanpassar stödet för att kunna 
möta individens behov av stöd. Stödet har en betydelse för att individen ska kunna ta ansvar 
för sin situation som arbetslös. Genom att ledarna informerar, motiverar och ger individen 
förståelse över sin situation ökar begripligheten, meningsfullheten och hanterbarheten vilket 
resulterar i högre KASAM och individerna kan hantera känslorna i samband med 
arbetslösheten. Detta kan  
 
Ett förslag till vidare forskning är att utforska hur skolverksamheten kan arbeta med att stärka 
individens KASAM i relation till arbetslivet och underlätta att komma in på arbetsmarknaden 
och undvika att få ofullständiga gymnasiebetyg då, det från denna studie uppmärksammat, att 
det kan försvåra möjligheterna till att få ett arbete. 
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Vad letar du efter i ett arbete?/Vad är viktigt i ditt val av arbete? 
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Hur hanterar du dessa känslor? (stöd, övningar) 

Erfarenheter 
Hur har din väg hit sett ut? (ex. skola, arbete) 
Vad var det som fick dig att söka den skola/arbetet? 
Har det hänt något i ditt liv som fått dig att ändra dina intressen angående arbete? 
Vilka är dina styrkor som du anser är användbara i jobbsökandet? 
Vad behöver du bli bättre på för att lyckas komma in på arbetsmarknaden? 

Omgivningen: Föräldrar, vänner, släkt 
Var är du uppväxt? Hur och var bor du nu? 
Vad gör du på din fritid? (intressen) 
Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar/din familj? 
Hur ser din vänskapskrets ut? (utbildning, arbete, intressen?) 
Hur tror du att din familj och vänner har påverkat dina tankar angående arbete och 
utbildning? 
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Information 
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Hur många är med i projektet? 
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Projektbakgrund 
Varför kom projektet till? 
Vad vill ni uppnå med projektet? (övergripande mål, processmål) 
Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
Vilka framgångar har ni haft med projektet? 

Människosyn 
Hur bemöter du/ni ungdomar med olika behov? (ge exempel) 
Hur individanpassar du/ni stöden? (ge exempel) 
Vilka svårigheter har du/ni mött med deltagarna? (ge exempel) 

Habitus/stöd/område 
Varför inriktar ni er på områdena Vallås, Linehed, Andersberg, Fyllinge och Oskarström? 
Varför behöver de områdena extra hjälp/stöd anser ni? 
Hur många deltagare kommer från andra områden än dem ni inriktar er på? 
Finns där skillnader i hur deltagare från olika områden tar kontakt med projektet? 
Vilka erfarenheter har du/ni angående att bakgrund (föräldrar, socioekonomi etc) påverkar 
deltagarnas syn på möjligheter till arbete? (ge exempel) 
Ser du/ni någon skillnad på ungdomarnas behov utifrån var de kommer ifrån? (ge exempel) 
Hur tror du/ni stödet hemifrån påverkar deltagarna? 
Kan “stödet” hemma påverkas negativt? Isåfall hur? 

Engagemang 
Vilken motivation har deltagarna till att förändra sin situation 
Hur arbetar du/ni för att motivera i olika stadier? (ej motiveras vs motiverad) 
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