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Ung och arbetslös 

Fem ungdomars röster om vägen ur arbetslösheten 

Maria Fredin & Christina Westin 

Sammanfattning 

Studien vill belysa hur de undersökta ungdomarna ser på sina möjligheter att ta sig ur 
arbetslösheten. Gentemot teorier, publicerad litteratur och forskning har studiens syfte varit att 
synliggöra vad respondenterna anser sig själva kunna göra för att ta sig ur arbetslösheten, vilket 
stöd den anser sig behöva och hur de tänker kring sin framtid i förhållande till arbete och 
studier. En kvalitativ undersökningsmetod har genomförts, det har utförts intervjuer med fem 
arbetslösa ungdomar. I studien framkom att respondenternas tilltro till den egna förmågan 
påverkar deras agerande och bedömningar av sina möjligheter gällande studier och yrken. 
Resultatet visar att utbildning ses som en väg ur arbetslösheten och att ungdomarna utöver det 
se få saker de kan göra för att påverka sin situation. Av samhället vill respondenterna bli sedda 
och lyssnade på som de huvudaktörer de är i frågan och ur ett studie- och 
yrkesvägledarperspektiv ser vi det som vår uppgift att se och lyssna till individen. 
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Abstracts  

The study will shed light upon how surveyed youths view their possibilities in regards to getting 
out of unemployment. Considering academic theory and published literature on the subject, the 
purpose of the study was to highlight how the respondents individually consider themselves able 
to commence into employment, what support systems are available to them, what they feel 
would be necessary or helpful, and how they think about their futures in relation to work and 
studies. A qualitative study was undertaking, conducting interviews with five young 
unemployed subjects. The examination of the results found that the respondents´ confidence in 
their assessment of their individual lives and decisions made. The respondents wish not to be 
cast aside, but listened to and seen as society sees others in opposite positions to the youths. 
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1. Inledning 

Att vi har en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige i dag är det nog ingen som kan undgå. 
Arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna mellan 15-24 år rapporterades från SCB1 till 26,65% i 
mars 2011, mer än var fjärde ungdom är arbetslös. Dessa siffror kan ses i jämförelse med hela 
arbetskraftens arbetslöshet som uppgår till 8,1 %.  
Orsaker som kan leda ungdomar in i arbetslöshet är sannolikt högst varierande. Det kan handla om 
faktorer som påverkas av samhället, såsom möjligheten att få ett jobb, det ekonomiska 
konjunkturläget eller faktorer som relateras till individen där självkänslan, kunskapen om 
arbetsmarknaden och problem under skoltiden kan vara av betydelse. 
Att arbetslösheten stiger bland unga individer ses dock som särskilt oroande, svårigheten att 
etablera sig på arbetsmarknaden bidrar både till problem för den enskilde och för samhället 
(Josefsson, 2007). 
 
 
 

1.1 Val av problemområde 

Genom vår utbildning till studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet har vi haft 
möjligheten att praktisera i vår kommande yrkesroll i olika skolformer. Vi har kommit i kontakt 
med ungdomar som haft det jobbigt i valsituationer, antingen det gäller till gymnasiet eller till 
vidare studier eller yrken. Självklart har vi undrat hur det har gått för dessa elever och vad de gör 
nu. När siffrorna över unga arbetslösa stiger och media hårdbevakar de unga arbetslösa och deras 
möjligheter att få jobb kanske det är just “våra” elever som är del i denna statistik. Detta gjorde att 
vi ville ta reda på hur ungdomarna som återfinns bakom denna statistik känner inför sin arbetslöshet 
och vad de tror sig ha för möjligheter på arbetsmarknaden. 
 
Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger över genomsnittet i EU och motsvarar drygt var 
fjärde ungdom2. De ungas arbetsmarknad är mycket konjunkturberoende. Unga är de första att 
lämna arbetsmarknaden vid lågkonjunktur och det tar lång tid vid högkonjunktur innan någon effekt 
märks på ungas sysselsättningsgrad (Ungdomsstyrelsen, 2007).  I december 2007 infördes En 

                                                      
1 SCB, statistiska centralbyrån www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx, publicerad 2011-04-27 
2 OECD, www.oece-ilibrary.org/youth-unemployment-rate_20752342-tabel2 hämtad 2011-04-12 
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jobbgaranti för ungdomar vilket är ett program för unga arbetssökande . Detta införde för att 
regeringen inte ansåg att tidigare program riktade till ungdomar var tillräckligt effektiva (Hall & 
Larsson 2011).    

Många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer svårigheter att 
försörja sig själv och att skaffa ett eget boende.  I Angelins (2009) avhandling framkommer att de 
som är arbetslösa i unga år löper flera gånger större risk att bli marginaliserade även senare i livet. 
Det har visat sig att drygt var tionde person som var långvarigt arbetslös och eller 
socialbidragsberoende i de tidiga 20-åren även var det 10 år senare. Arbetslösa ungdomar hamnar 
ofta i en ond cirkel eftersom det blir svårare att få ett arbete ju längre tid de varit arbetslösa. Genom 
perioder av arbetslöshet är det lätt att gå miste om kontakten med arbetsmarknaden och 
arbetsgivarna tenderar att se den arbetslöse som svårplacerad ju längre arbetslöshet denne har haft3. 

Problematiken har, som vi berört ovan, stora konsekvenser för individen som inte får möjlighet att 
vara del i samhället. Samhället berörs på många sätt, ekonomiska förluster då ungdomarna står 
utanför arbetsmarknaden, med förlorade skatteintäkter och intäkter för konsumtion som följd 
(Ungdomsstyrelsen, 2006). 

Kan vi som studie- och yrkesvägledare på något sätt förhindra att siffrorna för unga arbetslösa 
stiger ytterligare? Genom att lyssna bättre på ungdomarna, sträva mot en större mångfald i 
skolsystemet samt att näringsliv och ungdomar lär av varandra menar Nordens Välfärdscenter 
(2010) kan underlätta ungdomars övergång till arbetsmarknaden. De menar också att arbetsgivare 
har ansvar och bör visa engagemang för ungdomar som är på väg in i arbetslivet. I en sådan 
förändring finns en naturlig plats för studie- och yrkesvägledaren.   
 
Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till ökad förståelse för arbetslösa ungdomars 
situation. 

 

 ”Alla har en plats i världen…det gäller bara att hitta den” 

 Källa: Nalle Puh, A. A Milne 

 

1.2 Förförståelse 

Förförståelsen grundar sig dels på att vi är präglade av vår sociala bakgrund, men också att vi är 
präglade av vår utbildning och de kunskaper vi fått genom den (Holme & Solvang, 1991). Vi går in 
i forskningen med förutfattade meningar vilket gör att vi redan har en förförståelse för arbetet. 

                                                      
3 ILO, www.ilo.org/public/english/standard/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf, hämtad 2011-05-08 
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Tolkningar kan vara subjektiva bedömningar eller förutfattade meningar och återspegla vår 
förförståelse. ”mellan verklighet och statistiken ligger antaganden, uppfattningar och 
prioriteringar” (May, 2001). 
För närvarande är vår förförståelse för vårt forskningsområde begränsat till kurslitteratur, 
litteratursökning inom området samt den mediebevakning som är. Vi har studerat 
rehabiliteringsvetenskap och där fått en relativt stor inblick i Arbetsförmedlingens verksamhet och 
de kompletterande aktörer som finns på marknaden. Vår inblick på arbetsmarknaden grundar sig 
bland annat på utbildningens kurser i arbetsliv och näringar samt samhällsvetenskapliga grunder 
som täcker både näringslivet, skolan och politiken.  
Genom den spridning vi har mellan oss som uppsatspar vad gäller ålder, erfarenhet och bostadsort 
tror vi att vi kan se individens erfarenheter i ett brett perspektiv. 

1.3 Syfte 

Syfte är att undersöka hur ungdomarna i studien ser på möjligheter och svårigheter att ta sig ur 
arbetslösheten. 

1.4  Forskningsfrågor 

1. Vad upplever ungdomarna att de själva kan göra för att ta sig ur arbetslösheten? 

2. Vad anser ungdomarna om samhällets stöd i sin arbetslöshetssituation? 

3. Hur upplever ungdomarna sina framtidsmöjligheter i relation till arbete och studier? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till fem personer i åldern 18 till 24 år. Vår tanke var först att ha målgruppen 
15-24 år för att det skulle stämma in på SCB:s statistiska benämning för unga arbetslösa, men 
samtidigt ville vi undvika problemen som kan uppstå när man intervjuar omyndiga personer. Därför 
avgränsade vi oss till en undre åldersgräns på 18 år.  
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Vi är väl medvetna om att studiens omfattning inte kan leda till några generaliseringar av hur 
arbetslösa ungdomar upplever sin situation som arbetslös, utan endast ge en djup inblick i de 
utvalda ungdomars syn på sina möjligheter.  
 
Studien kommer inte att omfatta aktörernas syn på ungdomarnas förhållningssätt under 
jobbsökandet då vi anser att det blir alltför omfattande för denna studie. Vi kommer heller inte att se 
till andra grupper arbetslösa ungdomar, utan enbart undersöka ungdomar som ingår i ett projekt för 
arbetslösa ungdomar som vi härefter kallar projektet.  

 

1.6 Kunskapssyn/Människosyn 

Vårt forskningsarbete kommer bland annat att utgå från den hermeneutiska kunskapssynen där 
tolkningen har central roll. Tolkningar påverkas av tolkarens värderingar, förförståelse och i 
kontexten. Inom ett hermeneutiskt perspektiv finns det utrymme för olika sanningar och tolkningar. 
Den hermeneutiska cirkeln leder oss till en djupare kunskap genom möten, nya erfarenheter och ny 
kunskap som i sin tur leder till ny förförståelse (Thurén, 2007). Vårt intresse att förstå andra 
människor och deras villkor grundar sig i det hermeneutiska kunskapsintresset (Thurén, 2007). 

Vår kunskapssyn är även påverkad av konstruktivismen och hur den beskrivs av Peavy (2007). Den 
konstruktivistiske vägledaren arbetar med individens livsupplevelser som konstruerats genom 
upplevelser i den sociala kontexten som innefattar andra individer och samhället. Individen tar med 
sig sin totala situation in i vägledningssamtalet, vägledningen syftar till att se hela människan. 
Genom att vägledaren ger individen möjlighet att reflektera över sitt nuvarande liv öppnas även 
möjligheterna till reflektion över tänkbara alternativ i framtiden. 

Individens tillit till vägledaren ser vi som viktig och nödvändig för att bygga relationen och 
motivationen, vägledarens empatiska förhållningssätt är av avgörande betydelse (Berg & de Jong, 
2003). 

Vi anser att människor bör ges möjligheten att göra sina studie- och yrkesval efter intresse och 
fallenhet. Samtidigt tror vi att inte alla elever ges optimal kunskap om de alternativ som finns på 
arbetsmarknaden. Självbilden är mycket viktig för att unga individer ska ha möjlighet att göra sina 
val.  
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2. Bakgrund 

Här vill vi beskriva det teoretiska sambandet mellan hur ungdomar ser på sin arbetslöshet, vägen ur 
arbetslöshet och drömmar och mål om framtiden. Genom att redogöra för tidigare forskning vill vi 
förtydliga centrala begrepp som är relevanta för studien. Vi beskriver arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och arbetets betydelse ur samhällsperspektiv, ungas etablering på arbetsmarknaden och går 
därefter över till arbetets betydelse ur individens perspektiv. Avslutningsvis presenterar vi de 
karriärutvecklingsteorier som vi ser som relevanta för vår studie och de ungdomar som vi 
intervjuat. 

2.1 Resultat av litteratursökning  

Vi har använt de följande sökmotorerna: DIVA, Google, SCB (Statistiska centralbyrån), Libris, 
Skolverket, www.uppsatser.se, www.avhandlingar.se samt Stockholm Universitetsbibliotek. 
Publicerade rapporter, skrifter och artiklar har vi funnit genom sökord som studie- och 
yrkesvägledning, arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, CIP-teorin, SCCT-
teorin, självkänsla och självbild.  

2.2 Ett projekt för arbetslösa ungdomar 

De arbetslösa ungdomarna som har intervjuats i denna studie deltar alla i ett projekt för arbetslösa 
ungdomarna. Projektet är ett finansiellt samarbete mellan Stockholm Stad och Europeiska 
socialfonden som pågår under tre år. Ungdomar mellan 16-24 år som står långt ifrån 
arbetsmarknaden ges möjlighet till en utbildning i ”livskunskap”, där ökad självinsikt genom olika 
gruppaktiviteter ska hjälpa ungdomarna att sätta långsiktiga och hållbara framtidsmål. 
Genom att stärka ungdomarnas självkänsla och självinsikt ges möjligheten till en 
förändringsprocess av livssituationen. Ungdomarna får chans att lyfta fram sina personliga 
egenskaper och ledarna belyser sociala spelregler. Ofta har ungdomarna haft problem i skolan, inte 
gått ut gymnasiet och dessutom en dålig vuxenkontakt. Social träning och del av en grupp ingår i 
processen.   
Projektet jobbar med centrala begrepp som ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik, 
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konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Personalen jobbar som goda 
vuxenförebilder, där det är ungdomarna själva som ska förändra sina liv, vara delaktiga i sina val 
och kunna ge uttryck för vad de vill med sitt liv.  

2.3 Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden kommer allt senare i livet. En orsak till detta är att 
ungdomars utbildningstid har förlängts, allt fler studerar på högskolor och universitet 
(Ungdomsstyrelsen 2007). I en rapport från Socialstyrelsen (2006) menar man att studier har blivit 
ett alternativ till arbetslöshet i Sverige, det har blivit en utbildningsplats och en förvaringsplats på 
den krympande arbetsmarknaden. Tidigare arbetslivserfarenheter spelar en viktig roll för ungas 
etablering på arbetsmarknaden (Ungdomsstyrelsen, 2010). 
Ungdomar har också svårare än äldre att ta sig ur långvarig arbetslöshet. Extra hårt drabbade och 
överrespresenterade i målgruppen är de med kort utbildning och med invandrarbakgrund (Sou: 
2003:92).  I en rapport från Integrationsverket (2005) framkommer att unga som inte är födda i 
Sverige har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten visas att det finns skillnader 
mellan unga som är födda i Sverige och unga som är boende i Sverige men födda i ett annat land 
som inte verkar bero på skillnader i gruppernas kompetens eller utbildning, och att detta kan tolkas 
som diskriminering.    
 
Arbetslösheten bland ungdomar är oftast högre än vad den är för den äldre befolkningen. Mot 
bakgrund att många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har Sverige särskilda 
arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar. Jämfört med övriga OECD-länder 4bedriver Sverige 
en omfattande arbetsmarknadspolitik som erbjuder arbetslösa olika former av åtgärdsprogram. 
Sedan 1980-talet många olika program riktats till ungdomar för att stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden. Men få program har visat sig vara effektiva när det gäller att förkorta tiden till 
arbete (Hall & Liljeberg 2011). En förklaring kan vara att programmen har skapat en slags 
inlåsningseffekt, vilket innebär att de arbetslösa minskar sitt arbetssökande när det deltar i program 
och hittar därför jobb senare än om de endast ägnat sig åt arbetssökande (Forslund & Nordström 
Skans 2006) 
 
I december 2007 infördes En jobbgaranti för ungdomar vilket är ett program för unga 
arbetssökande . Detta införde för att regeringen inte ansåg att tidigare program riktade till ungdomar 
var tillräckligt effektiva (Hall & Liljeberg 2011).  Jobbgarantin ska erbjudas till alla ungdomar 
mellan 16-24 år som är arbetslösa och som varit inskrivna på arbetsförmedlingen i tre månader. 
Syfte med jobbgarantin är att snabbt erbjuda förmedlingsinsatser för att ungdomarna ska öka sina 
chanser att få arbete eller börja reguljär utbildning. Jobbgarantin bör starta med en inledande period 
med intensifierat stöd till och uppföljning av de ungas arbetssökande. Efter den inledande perioden 

                                                      
4 www.OECD.org  
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bör det aktiva matchningsarbetet kompletteras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller 
utbildning. Syftet är att arbetslösa ungdomar på ett tidigt stadium ska få det stöd de behöver för att 
etablera sig på arbetsmarknaden. I syfte att dra nytta av olika aktörers kunskaper och erfarenheter 
bör aktiviteterna inom jobbgarantin kunna utföras såväl inom arbetsförmedlingens egen regi som 
hos andra anordnare som tillhandahåller tjänster som förmedlingen kan upphandla 
(Arbetsmarknadsdepartementet 2008).  
 
En undersökning (Martinson & Sibbmark 2010) visar att ungdomar som deltog i aktiviteter hos 
kompletterande aktörer var mer nöjda med stödet än de som deltog oss arbetsförmedlingen. 
Deltagarna hos de kompletterande aktörerna var mer nöjda med sin handledare och träffade sin 
handledare oftare. Författarna menar att anledningen till att deltagarna hos de kompletterande 
aktörerna var mer nöjda med stödet kan bero på att de fick mer tid med sin handledare (Martinsson 
& Sibbmark 2011). 
 

2.4 Arbetets betydelse ur individperspektiv 

Ungdomar har ofta en lång och krokig bana på sin väg mot ett arbete. Att många ungdomar tvingas 
till kortare eller längre perioder av arbetslöshet och ta del i arbetsmarknadsåtgärder ses heller inte 
som främmande (Börjesson & Gullberg, 1999). Det “moraliska perspektivet” på arbetslösheten 
bidrar både till ett psykiskt lidande och en negativ inverkan på självförtroendet, ytterligare en 
dimension för att ändra försörjningsmöjligheter bör uppmuntras (Börjesson & Gullberg, 1999). 
 
I en attitydundersökning genomförd av Ungdomsstyrelsen (2003) svarade ca 5000 ungdomar på 
frågor om meningen med livet, utbildning, arbete, familj och hälsa. Undersökningen visade att 
vuxenblivandet ofta kopplas till arbete att det att vara arbetslös innebär att och att unga tycker att 
det är viktigt med ett arbete. I rapporten framkom också att arbete var ett av de fyra svaren som flest 
ungdomar svarade på frågan om vad som ger deras liv mest mening.  
 
I en rapport från Ungdomsstyrelsens (2005)  framkommer att de intervjuade ungdomarna upplevde 
arbetslösheten som något mycket negativt. En del hade upplevt inledningen av en 
arbetslöshetsperiod som en avkoppling från ett stressigt jobb- eller skolliv, men att det snart 
förbyttes till känslor av vanmakt och försämrat självförtroende. Ungdomarna upplevde även 
arbetslösheten som mycket passiviserande. Arbetslösheten påverkade ungdomarnas ekonomi. 
Arbete och möjligheten att tjäna pengar var avgörande för intervjupersonernas självkänsla. Att 
ungdomarna hade ont om pengar gjorde att de var villiga att ta nästan ta vilket jobb som helst.        
I rapporten beskrivs att för många ungdomar är vägen till arbete och etablering i samhället lång och 
snårig. Ungdomarna går inte raka vägen från utbildning till arbetsmarknaden. Några skäl till detta 
som tas upp i rapporten är att det ställs högre krav på utbildning och att den stora mängden av 
möjligheter och val kan leda till fel val. Det sena inträdet i arbetslivet bidrar till att det är svårt för 
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unga att få inflytande i samhället. Unga som inte har gått i gymnasiet eller som har avbrutit sina 
studier har svårare att få inträde på arbetsmarknaden. De som endast har gymnasieutbildning har i 
sin tur svårare att få inträde än det som har högskoleutbildning (Ungdomsstyrelsen, 2005). Att 
utbildning lönar sig och är avgörande för att få jobb visar rapporter från OECD som bearbetas i 
Ungdom Utenfor (Nordens Välfärdscenter, 2010).  Antalet anställda ungdomar som fullfört 
eftergymnasiala utbildningar är 20 procent högre än de som endast har gymnasieutbildning. 
 
I Josefson (2007) avhandling Ung och arbetssökande. En studie av ungdomars erfarenheter 
framkommer att de intervjuade ungdomarna skapar strategier och handlingsutrymme för att hantera 
sin arbetslöshetssituation. Strategierna visar att ungdomarna anser att det är viktigt med sociala 
aktiviteter överlag och deltagande i olika arbetsmarknadsprojekt är en strategi som samtidigt ger en 
struktur i livet och innebär att de är aktiva i sin situation som arbetssökande. Den viktigaste 
strategin för ungdomarna var trots allt att anstränga sig för att få ett arbete som gör dem ekonomiskt 
självständiga. Många av intervjupersonerna beskriver att en av de viktigaste funktionerna med att 
ha ett arbete är den ekonomiska aspekten och att den är grunden för självständighet och bra 
självkänsla. Flera av ungdomarna har svårt att tänka kring framtiden och Josefson menar att 
ungdomarna pågrund av tidigare erfarenheter har låga förväntningar vilket påverkar hur de ser på 
framtiden. Många av ungdomarna i Josefssons studier ser utbildning som en väg ut ur 
arbetslösheten, men att de är för skoltrötta för att börja studera. I intervjuerna med ungdomarna 
framkommer att det myndigheterna anser vara stöd upplever ungdomarna som en kontroll. 
Ungdomarna upplever att de till stor del får anpassa sig till existerande åtgärder istället för att 
åtgärderna anpassas efter individen (Josefsson, 2007).  

2.5 Karriärutvecklingsteorier 

Som studie- och yrkesvägledare träffar man ungdomar med olika bakgrund där karriärutvecklings- 
och vägledningsteorier kan vara till stor hjälp. I vår studie har vi valt att titta närmare på ett antal 
karriärutvecklingsteorier där individens tidigare erfarenheter påverkar de val som görs, individens 
värderingar generellt och till arbete har stor betydelse, individens kunskap och insikt om sig själv 
och sin förmåga och sina alternativ blir avgörande. Individen behöver ha både verktyg och insikter 
för att kunna göra väl grundade val. Detta kan ge individen en större möjlighet till att bli en 
handlingskraftig problemlösare och beslutsfattare. Både SCCT och CIP-teorin (Brown, 2002) 
stämmer in på de nämnda kriterierna som vi här nedan mer utförligt redovisar. 
 
Social cognitive career theory (SCCT) är utvecklad av Robert W. Lent, Steven D. Brown och Gail 
Hacket. SCCT är en kognitiv karriärutvecklingsteori med konstruktivistiska inslag. Teorin har 
utvecklats ur andra teorier som Banduras, Social cognintive theory, Hacket and Betz, Self efficacy 
theory, Kumboltz, Learning theory. Inom SCCT finns tre centrala begrepp: self-efficacy, förväntat 
resultat och personliga mål. Dessa ses som byggstenar i människors karriärutveckling (Brown, 
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2002).  
 
Self-efficacy är människors tilltror på sin egen förmåga att klarar av en viss uppgift. Self-efficacy är 
inte ett konstant tillstånd utan samverkar på ett komplext sett med andra personer, beteenden och 
miljöfaktorer. Self-efficacy påverkas av tidigare erfarenheter, ställföreträdande erfarenheter, 
överbevisning och fysiologiskt och känslomässigt tillstånd. Erfarenheten av framgång med en viss 
uppgift tenderar att ge individen ökad tro på sin förmåga, medan upprepade misslyckanden sänker 
den. Ju mer individens tro på sin egen förmåga stärks desto lättare har individen att handla och lära. 
Om individen har ett mycket lågt self-efficacy tenderar den att lättare ge upp, sätta lägre mål för sin 
prestation, drabbas av prestationsångest och låta bli att anta utmaningar individen skulle klara av. 
Vad människor kan uppnå beror delvis på hur de tolkar och använder sina förmågor. Self-efficacy 
påverkar hur effektivt människor utvecklar sina talanger och detta hjälper oss förstå varför individer 
med tillsynes lika förmågor kan uppvisa helt skilda resultat. Tron på den egna förmågan spelar en 
viktig roll för hur människor använder sina förmågor.  En person har större möjlighet att ta till sig 
en uppgift om den tror att resultatet kommer att bli positivt. (Brown, 2002).  
 
Det förväntade resultatet är individens tro på vad utförandet av en viss uppgift kommer att ge för 
resultat. Self-efficacy är kopplad till individens kapacitet, om man tror sig klara av en viss uppgift, 
medan det förväntade resultatet är det man tror kommer att hända om man utför en viss uppgift. Det 
förväntade resultatet spelar en viktig roll för individens motivation. Förväntningar på resultatet 
kommer genom tidigare erfarenheter liknande de som påverkar individens tro på den egna 
förmågan (Brown, 2002). 
 
Genom att sätta upp personliga mål blir det lättare för individen att ta sig framåt. Det blir lättare att 
organisera och upprätthålla sitt handlande. I SCCT menar man att det finns ett komplex samspel 
mellan mål, self-efficacy och förväntat resultat. Self-efficacy och det förväntade resultatet påverkar 
vilket mål individen sätter och hur mycket individen anstränger sig för att nå målet. De personliga 
målen influerar i sin tur utvecklandet av self-efficacy och det förväntade resultatet (Brown, 2002).  
 
Intressen formas ofta inom ett område där människan har ett högt self-efficacy och där individen 
spår att resultatet blir positiv. Inom dessa områden formar individen sedan mål, vilka i sin tur ökar 
engagemanget. Erfarenheter av framgång hjälper utvecklandet av förmågor som i sin tur påverkar 
self-efficacy och det förväntade resultatet. Denna process verkar under människans liv och formar 
individens karriärintressen (Brown, 2002).  
 
Cognitive Information Process theory (CIP) har sitt ursprung i en kognitiv informationsprocess för 
att hjälpa individen att förstå hur och varför hon gör sina val samt att stärkas för att bli både 
beslutsam och handlingskraftig (Brown, 2002). Teorin kan fungera som verktyg för att möjliggöra 
väl underbyggda val. Dessa val kan gälla både studie- och yrkesval samt andra val som görs i livet. 
Individen görs medveten vilka faktorer som spelar in i ett val och hur själva processen går till. Det 
kan gälla faktorer som familjen, ekonomin eller kulturen. Processerna kring problemlösningen och 
beslutsfattandet gällande val involverar både det känslomässiga och det kognitiva. Individen måste 
själv komma fram till en förståelse för hur beslutsprocessen fungerar för att komma till insikt med 
vad som formar de val som görs i framtiden. Teorin bygger på hjälp till självhjälp. “Om du ger en 
man en fisk så är han mätt hela dagen, men om du lär honom att fiska så blir han mätt hela livet” 
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(Brown, 2002). Enligt CIP-teorin har vägledaren en stödjande funktion som visar stor tilltro till 
individens egen förmåga när hon arbetar mot en ökad självkännedom för att härigenom uppnå 
möjligheten till att fatta sina beslut. 
 
Brown & Associates (2002) visar till teorins tre viktiga punkter som berör val och valprocesser. Det 
är individens bild av sig själv, individens kunskap om omvärlden och de alternativ som finns och 
till sist bör individen kunna förstå och diskutera relationen mellan dessa två grupper för att kunna 
fatta väl grundade val. De bägge förstnämna punkterna är en förutsättning för problemlösning och 
beslutsfattande enligt CIP teorin. Genom en ökad tro på den egna förmågan ökar också tilltron till 
att lyckas nå uppsatta mål, vilket i sin tur bidrar till väl grundade val. Individen bygger upp sin 
självkännedom. 
 
Teorin tydliggöras genom en modell formad som en pyramid, bestående av fyra element som 
visualiserar val och beslutsprocessen. Pyramiden i figur 1 utgår från originalbilden i Career Choice 
and Development (Brown, 2002:320). 
 
Självkännedom är basen för att kunna göra väl grundade val. Medvetandet om sina värderingar och 
känslor står centralt. Genom att individen ständigt ökar kunskapen om både sig själv och sina 
alternativ ändras också individens utgångspunkt och värderingar. 
 
Kunskapen om alternativen, det vill säga att individen bör ha kunskap om de alternativ som finns i 
en valsituation. Unga arbetslösa bör veta möjliga yrken eller studievägar. 
 
Kunskap om hur ett val går till bygger på CASVE (communication, analysis, synthesis, valuing och 
execution) cykeln. Kommunikation, första steget i cykeln identifierar att ett problem har uppstått 
som bör lösas. Mellan individens nuvarande situation och den önskade har det uppkommit ett gap. 
Analysen som syftar till att se problemets orsaker och vad som kan krävas för att lösa dessa genom 
att bearbeta information och på så sätt göra situationen mer tydlig, ge individen möjlighet att se 
alternativ och hur positiva och negativa tankar kan påverka valet. Synthesis visar vilka sannolika 
alternativ som finns för ungdomarna. Valuing innebär att individen ser de möjliga valalternativen, 
prioriterar dessa och väger för och nackdelar med alternativ, genom denna process har gapet 
smalnat av. Execution fasen är sista delen i beslutsprocessen och individen gör en plan för 
utförandet. Härigenom bör gapet ytterligare smalnat av från den ursprungliga situationen till den 
önskade. Planen kan bidra till att individen kan förverkliga sina mål. 
 
Beslutet – toppen på pyramiden avslutas med att individen befäster den nya kunskapen gentemot 
sig själv. Individen reflekterar över hur man fattar sina beslut, tydliggör sina prestationer och sin 
medvetenhet att lösa problem och göra val, denna del kallas metakognition. Individen har gått 
igenom alla faser och fått information för att kunna kontrollera sin situation och härigenom göra väl 
övervägda val. Känner individen inte att hon uppnått kontroll över sin situation kan CASVE cykel 
upprepas och kunskapen och den uppbyggda erfarenheten från tidigare tas med in i den nya 
processen (Brown, 2002). CASVE cykeln visas i figur 2 och utgår från originalbilden i Career 
Choice and Development (Brown 2002:324). 
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Figur 1. (Brown, 2002:320) 

 

 
 
Figur 2. (Brown, 2002:324) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studies valda forskningsmetod och hur arbetet är strukturerat. 

3.1 Metoder och Tekniker  

Det finns forskare som menar att vetenskap måste byggas på kvantitativa forskningsintervjuer och 
inte på kvalitativa (Kvale, 1997), att de kvalitativa forskningsintervjuerna inte kan vara objektiva, 
generaliserbara eller trovärdiga. Till trots för detta har vi genomfört kvalitativa 
forskningsintervjuer. Vårt material är grundat på fem intervjuer och vi ser och förstår vår möjlighet 
och begränsning i att kunna generalisera. Syftet är dock att framställa dessa fem unika personer och 
deras tankar. Vårt mål är att fånga just deras erfarenheter och tankar. Vi vill även få fram hur dessa 
individer ser på sina framtida möjligheter och med detta som bakgrund har vi valt att använda oss 
av en kvalitativ metod.  
 
Vi har genomfört fem intervjuer med arbetslösa ungdomar. För att få svar på studiens syfte och 
forskningsfrågor valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi vill få fram 
arbetslösa ungdomars egna upplevelser anser vi att kvalitativa intervjuer är bäst lämpad att använda. 
Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och 
känslor (May, 2001). Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att de ger utrymme för 
flexibilitet. I semistrukturerade intervjuer kan man få fram kvalitativa informationer genom att 
försöka förtydliga och utveckla de svar som ges, detta ger också den som intervjuar större möjlighet 
att fördjupa svaren och gå in i en dialog med den som intervjuas (May, 2001). 

 3.2 Genomförande  

För att komma i kontakt med arbetslösa ungdomar vände vi oss till en verksam studie- och 
yrkesvägledare vi mött under vår utbildning. Hon arbetar idag i ett projekt som vänder sig till 
arbetslösa ungdomar. Genom henne fick vi möjlighet att träffa ungdomar som deltar i projektet. Vi 
informerade ungdomarna om vår studie och delade ut ett informationsbrev, se bilaga 1. Veckan 



 

13 
 

därefter kom vi tillbaks för att genomföra intervjuerna. Viljan till att delta i studien var inte så stort 
men fem ungdomar var villiga att ställa upp för att bli intervjuade.  

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Vi har genomfört fem intervjuer med arbetslösa ungdomar som deltar i ett projekt för arbetslösa 
ungdomar. De ungdomar som delar i projektet är mellan 16-24 år och behöver mer stöd att hitta 
vägar till arbete och studier än vad Jobbtorget kan erbjuda genom ordinarie insatser. Ungdomarna 
som deltar i projektet ingår i jobbgarantin för ungdomar.  
Vi har avgränsat oss till ungdomar mellan 18-24 år. Ålderskriteriet har valts utifrån att vi vill att 
ungdomarna ska vara myndiga och själva bestämma över sitt deltagande i studien. Urvalets storlek 
har bedömt i relation till tids- och resursbegränsningen för undersökningen. Tre flickor och två 
pojkar har intervjuats i undersökningen.  

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom fem intervjuer. Intervjuerna genomfördes i ett rum i projektets 
lokaler, dels för att det var praktiskt lätt att genomföra och dels för att det skulle kännas enkelt för 
respondenterna att delta i studien. Vår intention var att respondenterna skulle känna sig bekväma i 
situationen och vi utförde vår intervju som ett samtal med ett uttalat syfte (Kahn & Cannel, 1957). 
Vi deltog båda två under genförandet av intervjuerna.  En av oss höll i intervjun medan den andra 
observerade och även ställde följdfrågor. Vi hade den uppdelningen i alla intervjuer för att 
eftersträva att intervjuerna hölls på ett likvärdigt sätt. I intervjuerna användes en intervjuguide, se 
bilaga 2, som följdes i den mån att alla teman togs upp men följdfrågorna varierade. Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna varade från 20 till 40 
minuter.   

3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Respondenterna i studien har anmält sig frivilligt och tillhörde enligt medarbetarna på projektet de 
elever som brukade höja sina röster, de hade något att säga. Detta kan ha påverkat 
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tillförlitlighetsaspekten, men samtidigt är studien kvalitativ och vi anser oss inte kunna göra några 
generaliseringar utifrån respondenterna. Urvalet påverkar naturligtvis studien, men vi har velat 
redogöra för hur just dessa fem ungdomar ser på sin situation och sina framtida möjligheter. 

Studiens forskningsfrågor är formulerade för att motsvara syftet och intervjufrågor i sin tur svarar 
mot forskningsfrågorna. Härigenom anser vi att våra slutsatser är så tillförlitliga som möjligt. 
Genom att använda öppna frågor har respondenterna kunnat beskriva sin situation med egna ord, 
vår målsättning har varit att styra intervjuerna så lite som möjligt. 

3.6 Etiska ställningstaganden  

Vi använder oss av de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning 5. Enligt de forskningsetiska principerna har alla medlemmar av samhällets ett berättigat 
krav på skydd mot otillbörlig insyn. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Detta grundläggande krav kallas individskyddskravet och har 
specificerats till fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet har vi tillvaratagit genom att respondenterna informerats om studiens syfte dels 
under informationsträffen vi hade med hela gruppen på projektet och dels gav vi informationen före 
intervjuerna startade. Här betonades frivilligheten och anonymiteten. 

Samtyckeskravet gjorde sig gällande då några respondenter ville ha paus, detta gjorde att vi var 
extra tydliga att de själva hade rätt att bestämma hur länge intervjun skulle pågå och under vilka 
villkor. 

Konfidentialitetskravet har vi följt genom att inga namn är nedskrivna, respondenterna har fått 
fiktiva namn. Vi har heller inte namngivit projektet då vi anser det skulle kunna strida mot just detta 
krav på individskydd. Det inspelade materialet från intervjuerna kommer endast användas i denna 
studie och kommer efter godkännandet av uppsatsen att raderas. 

Nyttjandekravet tillvaratas genom att vi enbart har använt det insamlade forskningsmaterialet i 
presenterat forskningssyfte.        

I denna studie har vi har tagit hänsyn till dessa forskningsetiska principer. Intervjupersonerna har 
informerats som studiens syfte och vilken uppgift de har i studien. De har informerats om att 
deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 
för dem. 

 

                                                      
5 Forskningsetiska principer, http://www.tenk.fi/hymy/files/Ruotsin_ohje_1990.pdf, hämtad 2011-04-
03.   
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3.7 Bearbetning av resultatdata 

De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant. Vi har lyssnat flera gånger på varje intervju 
för att vara säkra på att vi har uppfattat de respondenterna säger på rätt sätt. Därefter har resultatet 
bearbetats och sorterats i olika omgångar för att finna teman. Vi har valt att redovisa resultatet av 
intervjuerna en för en. Därefter har resultatet analyserats utifrån teorier och tidigare forskning. 
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4. Resultat 

Här redovisas resultatet från intervjuerna. Respondenterna redovisas en för en. Förts presenteras 
respondenterna med en kort personlig beskrivning.  Därefter sker en presentation av de data som 
samlats in genom intervjuer under rubrikerna upplevelsen av att vara arbetslös, vägen ur 
arbetslösheten, och tankar om framtiden. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn. 

4.1 Anna 

Anna är 19 år och har varit arbetslös i ca 2 år. Hon började på gymnasiet men hoppade av efter en 
termin. Efter det har Anna varit utan sysselsättning. Hon har aldrig haft något arbete men gjorde lite 
praktik under tiden hon gick gymnasiet. Anna lider av socialfobi och har gått hos psykolog i många 
år. Hon bor i egen lägenhet sedan augusti förra året, och har deltagit i projektet för arbetslösa 
ungdomar i tre veckor. 

4.1.1. Upplevelsen av att vara arbetslös 

 
Själv tycker Anna att situationen som arbetslös är trist och upplever att hon kommer efter sina 
jämnåriga kamrater. Upplevelsen av att inte veta hur det är att ha ett arbete känns jobbig och 
uttrycker det med att “man vill ju gärna lyckas”. 
Gymnasiets praktiktid levde inte upp till förväntningarna, hon ville lära sig yrket, inte bara städa 
och servera kaffe. “Jag kände mig ju som en slav under praktiktiden” uppsummerar Anna. Den 
negativa bild som Anna har fått från praktiken gör att hon känner sig omotiverad att fortsätta sina 
studier på samma gymnasieprogram. På grund av Annas sociala fobi var det inte möjligt för henne 
att gå klart gymnasiet. Ett antal år med psykolog har hjälp Anna till att klara de grupparbeten som 
sker i projektet. Hon tycker det känns bra att utsätta sig för svåra situationer och reagerar positivt 
när det fungerar. 



 

17 
 

4.1.2 Vägen ur arbetslösheten 

Anna tycker själv att hon bär huvudansvaret för att ta upp sina studier och sen att ta det jobb som 
hon kan få. Genom att tacka ja till en plats i den arbetsmarknadsåtgärd som hon nu deltar i känner 
hon sig mycket gladare och mer positiv. Att vara del i gruppen ger en känsla av att vara normal 
igen, som alla andra. “Jag kände mig ju totalt värdelös och då kan man ju skita i det här”, Anna 
trodde att om man hoppar av skolan, stängs alla möjligheter eftersom man inte har någon 
arbetserfarenhet. Anna söker i nuläget inga arbeten utan målet är att börja studera och läsa klart 
gymnasiet 
 
Annas erfarenheter från samhällets skyddsnät är mest negativa, hon känner att det har varit en dålig 
kommunikation mellan Socialen, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget. Anna hade velat ha hjälp till 
en mer strukturerad vardag mycket tidigare än det hon fick, anser att de vuxna har svikit, att de inte 
bryr sig utan bara snackar. Trots att hon försökt få hjälp har hon fått vänta månader på att någon ska 
höra av sig. Det gick över ett år innan hon fick möjlighet att komma till Jobbtorget. “Jag känner att 
gå till en psykolog hjälper inte, jag måste ha något istället för skola, någon aktivitet”, under året 
som gick träffade Anna bara sin psykolog och resten av tiden tillbringade hon ensam hemma. 
 
Anna har varit i projektet i 3 veckor och ser på projektet som en “lysande stjärna från ingenstans”, 
hon är förvånad över att den här insatsen fanns, att den verkar passa henne och att de som jobbar i 
projektet verkar passa och förstå henne. Hon menar att projektet låter henne delta i aktiviteter i sin 
egen takt samtidigt som hon känner sig lyssnad på. 

4.1.3 Tankar om framtiden 

Annas mål är att börja studera och gå klart gymnasiet. Hon vet att hon kommer att känna sig 
mycket bättre om hon gör det. Anna har många drömma om vad hon kan tänka sig jobba med i 
länger fram. Först vill hon gå klart gymnasiet och sen eventuellt plugga vidare, men hon är osäker 
på vad hon riktigt vill göra. Anna berättar att det finns saker som hon brinner för. Men hon tror att 
det är något hon kommer att göra när hon blir äldre. Det finns även många andra yrken hon kan 
tänka sig. Anna säger att hon har svårt att veta vad hon vill göra, att hon inte är säker på vad hon 
vill och därför blir det så mycket olika. Men målet är att först bli klar med gymnasiet och sedan 
menar Anna att hon får ta det jobb hon får och se vad det leder till. 

4.2  Sara 

Sara är 23 år och har varit arbetslös i ca 4 månader. Sara har avslutat gymnasiet. Efter gymnasiet 
har hon jobbat lite och varit utomland och jobbat två gånger. Efter senaste utlandsvistelsen började 
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Sara läsa på högskolan men hon avbröt utbildningen. Sedan dess har hon varit arbetslös. Sara har 
deltagit i projektet i sex veckor. Hon bor med sin mamma. 

2.2.1 Upplevelsen av att vara arbetslös 

Sara tyckte att det var jobbigt att vara arbetslös i början. Efter att hon hoppade av 
högskoleutbildningen visste hon inte vad hon ville göra. Under den perioden var hon mycket 
nedstämd. Hon sökte jobb med det ledde ingenstans. Sara säger att hon själv måste ta initiativet till 
att hitta ett jobb och att jobben inte bara kommer till en. Hon säger att man som arbetslös börjar 
fundera om det är fel på en själv och att man hamnar i destruktiva banor, att man då behöver ett 
stöd för att ta sig ur den negativa banan. Sara tror att det för många människor är viktigt att hitta det 
man brinner för och verkligen vill göra i livet, antigen det gäller jobb eller att studier. Sara tror att 
när man väl gör det så känner man sig lycklig. 

4.2.2 Vägen ur arbetslösheten 

Sara tycker att hon eget ansvar gällande sin arbetslöshet. Men hon tycker att det är jättebra att 
samhället hjälper. Sara tycker att det är bra att det finns ett stöd från samhället och att det bara inte 
släpper ungdomarna som är arbetslösa. Sara har gått i projektet i sex veckor och hon tycker att det 
har varit mycket givande och att hon har lärt sig mycket. Att vara del i en grupp har gjort att hon 
inser att hon inte är ensam i situationen. Hon har fått hjälp och stöd för att komma fram till vad hon 
vill göra. Sara har fått motivationen för kunna ta sig vidare och hon har fått en insikt om att hon 
verkligen kan. Sara tycker att man bör satsa mer på det här projektet. Hon tycker att de jobbar på ett 
bra sätt med ungdomar. Att de verkligen försöker nå fram till ungdomarna. Sara uppskattar de 
enskilda samtalen hon får med handledaren och menar att ”här har de tid att lyssna på oss.  Hon 
tycker att alla arbetslösa ungdomar skulle erbjudas det, för att det ger så mycket. Sara menar att det 
först handlar om hur man ser på sig själv och hur man mår och sen kan man ta sig vidare ut i 
samhället till jobb eller studier.  
 
Innan Sara kom till projektet var hon på Jobbtorget. Men tycker inte att det gav henne något att vara 
där och att ingen hade tid att hjälpa henne. Sara menar att när man är arbetslös och känner att 
ingenting går bra så blir man ointresserad, och då behöver man stöd för att komma vidare. Sara tror 
att man själv som person måste vara intresserad och ta emot hjälpen för att det ska fungera. Att man 
måste ta initiativet själv och att det inte fungerar om man bara blir pushad ut i jobb. Sara är själv 
mycket intresserad och vill lära sig mycket och därför har det här projektet passat henne.  
 
Förr fick Sara alltid jobb genom vänner och hon tog aldrig tag i det själv, men nu har hon sökt jobb 
på egen hand. Hon har mått mycket bättre sedan hon tog tag i det själv och det har gjort att hon fått 
en bättre självbild om sig själv. “Det blir ju så att om någonting går bra och du mår bra så höjs 
man upp själv”. 
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4.2.3 Tankar om framtiden 

Saras plan är att börja plugga till hösten och hon kommer att söka en Kvalificerad yrkesutbildning. 
Hon drömmer om att jobba med människor och kunna hjälpa människor som har det jobbigt och är 
i svåra situationer. Sara läste en kortare period på högskolan men säger att hon inte passar in där. 
Hon säger att hon behöver och vill ha det praktiska som man får om man läser en Kvalificerad 
yrkesutbildning. Sara söker även jobb just nu och ska snart på en anställningsintervju för ett arbete i 
en butik. Sara ser positivt på framtiden och ser sig själv som att hon kommer att lyckas och nå 
målen hon satt. 

4.3 Markus 

Markus är 22 år och kom till Sverige för ca sex år sedan. Markus hoppade av gymnasiet och 
började sedan på komvux för att läsa in gymnasiekompetensen. Han slutade på komvux för ca ett år 
sedan, han saknar några kurser för att få ett slutbetyg från gymnasiet. Sedan komvux har han haft 
ett arbete som varade en kortare tid. Efter det har Markus varit arbetslös. Markus har deltagit i 
projektet i tre veckor. Han bor ensam. 

4.3.1 Upplevelsen av att vara arbetslös 

Markus tycker att det är jobbigt att vara arbetslös. Markus tycker att arbetslösheten medför mycket 
negativt. Han tycker att det är jobbigt att inte ha något att göra och att inte ha några rutiner. Att 
Markus inte har något jobb gör att han har dålig ekonomi, vilket gör att det är svårt att få en 
lägenhet och svårt att hitta på saker. “Har man inget jobb så kan man inte göra mycket”. Han 
menar att det blir som en ond cirkel och han känner sig begränsad att göra saker på grund av att han 
inte har några pengar.  
 
Markus mår dåligt över att inte ha något arbete och hela hans liv påverkas av det. Han har starkt 
sinne men känner sig ändå deprimerad över sin situation. Han vill gärna ha ett arbete men säger att 
han inte får något pågrund av att han är invandrare och bryter på svenska. Att få ett arbete skulle 
förändra mycket för Markus. 
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4.3.2 Vägen ur arbetslösheten 

Markus tycker att han har eget ansvar gällande arbetslösheten och att det är upp till honom att söka 
arbeten. Markus säger att han inte vill ha någon hjälp från samhället, det han vill ha är ett jobb. 
Egentligen vill inte Markus delta i projektet men han säger att måste vara där för att få pengar.  
 
Markus tycker att han blir diskriminerad på arbetsmarknaden och menar att det är fel på systemet. 
Markus menar att det finns lediga jobb men att han inte får något eftersom han inte kommer från 
Sverige och för att han bryter på svenska. Markus menar att när arbetsgivaren från höra att han 
bryter på svenska så får han inte jobbet. Markus har sökt många jobba men att det inte lett 
någonstans och att det har gjort att han inte orkar mer.“ Ja man söker flera, men man orkar inte, 
man pallar inte mer sen”.    
 
Att göra praktik tycker inte Markus leder till någonting. Han menar att man bara blir utnyttjad på 
praktiken och att man inte får lära sig någonting. Markus tror inte att deltagandet i projektet 
kommer att leda till att han arbete. Han vet inte heller hur han ska kunna påverka sin situation och 
att det inte finns så mycket han kan göra för att påverka hur det svenska systemet ser ur. Markus 
upplever att deltagandet i projektet som en kontroll och något han måste göra för att få pengar. Han 
tycker inte att arbetsmarknadsåtgärder leder till arbete utan tycker att det är slöseri med tid och 
pengar både för honom och för samhället. 

4.3.3 Tankar om framtiden 

Markus framtidsplaner är att flytta tillbaka till sitt hemland. Han har aldrig har trivts i Sverige och 
att det är därför han vill flytta. Men för att göra det behöver han pengar och därför måste han ha ett 
jobb. Markus berättar ingenting om vad för typ av arbete kan tänka sig arbeta med utan för honom 
är det viktigaste att få ett arbete. Även om Markus skulle få ett arbete i Sverige så är ändå hans mål 
att flytta tillbaka. 
 
Markus skulle gärna vilja lyfta framtiden för många afrikaner som han menar blir dåligt behandlade 
och slavar i många europeiska länder. Markus vill lägga lite ljus på den saken och håller på att 
bygga en hemsida som bland annat handlar om det. Markus vill ha en bättre värld där alla 
människor får respekt. 
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4.4 Karin 

Karin är 18 år, hoppade av högstadiet i årskurs 8 och har sedan dess varit utan sysselsättning. Hon 
har ingen arbetslivserfarenhet och har inte gjort någon praktik. Karin flyttade nyligen till en egen 
lägenhet och har deltagit i projektet i tre veckor. 

 

 

4.4.1. Upplevelsen av att vara arbetslös 
 
Karin har inte trivts med sin situation de senaste åren. Hon har bara suttit hemma och inte gjort 
någonting sedan hon hoppade av grundskolan. Det här är första gången hon deltar i en 
arbetsmarknadsåtgärd. Åren som arbetslöshet har hon tillbringat hemma med familjen. Samtidigt 
som hon känner missnöje med åren som arbetslös behövde hon tiden till att tänka.   

4.4.2 Vägen ur arbetslösheten 

Karin söker inga arbeten just nu och har inte heller sökt något arbete efter det att hon hoppade av 
grundskolan. Karin har ingen insikt i hur det är att ha ett jobb, men vill gärna ha ett. Gärna ett 
tillfälligt jobb, för att ha något att göra. “Jo, jag vill ju ha ett jobb, alla vill ju ha ett jobb”. Hennes 
mamma vill gärna att hon ska gå i skolan eller jobba för att ha något att göra, men hon har hittills 
varken haft lust eller ork att söka något arbete. Karin känner att hon nu är klar för att ta tag i sitt liv 
för att på det sättet kunna påverka sin egen framtid. Hon tycker att hon själv bär ansvaret för att 
komma igång, och känner att hon kommer att klara det. Det har skett positiva saker och “mitt 
självförtroende har stärkts de senaste månaderna - det känns bra” och tror det har påverkat hennes 
inställning till att från och med nu kommer studierna att fungera.  
 
Karin har en kontakt från socialen och är nöjd med den hjälp som hon får, det var också de som 
skickade henne till Jobbtorget där hon varit för ett samtal. Samtalet på Jobbtorget ledde till 
projektet, där hon nu varit i 3 veckor. Tillsammans kommer Karin och studie- och yrkesvägledaren 
på projektet att planera fortsatta studier, ett stöd som hon anser sig själv behöva och är glad för att 
få. Övriga insatser från samhället vill hon inte ha utan säger att hon fått den hjälp hon behöver. 

4.4.3 Tankar om framtiden 

Karins planer den närmaste framtiden är att börja skolan igen och först göra klart grundskolan. Hon 
tror att det kommer att gå bra för att hennes självförtroende har förbättrats mycket de senaste 
månaderna. Karins dröm är att bli sjuksköterska och att hon haft den drömmen sen hon var liten. 
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Karin berättar att läkarna rädde hennes lillasyster liv och att hon från den dagen tänkte hon att hon 
också skulle vilja hjälpa barn. 

4.5  Peter 

Peter är 19 år. Han har gått fordonsprogrammet på gymnasiet och avslutade utbildningen förra året. 
Efter gymnasiet har Peter haft lite kortare arbeten men inget har lett till fast anställning. Just nu är 
Peter arbetslös. Peter har varit i projektet i tre veckor. Han bor med sin mamma. 

4.5.1 Upplevelsen att vara arbetslös 

Peter tyckte från början att det var skönt att vara arbetslös. Han tyckte att det var skönt att inte 
behöva kliva upp tidigt på morgonen och han säger att han verkligen behövde ta det lugnt ett tag. 
Men efter ett ta blev det jobbigt. Det blev tråkigt och han kände att han måste ha någonting att göra 
och det inte går att bara sova bort hela dagarna. Arbetslösheten gör också att han inte har några 
pengar vilket han upplever som jobbigt. Peter är inte nöjd med sin livssituation och han säger att ett 
jobb skulle förändra mycket. Det skulle göra att han får en fast inkomst så han kan flytta hemifrån 
och börja planera framtiden.  

4.5.2 Vägen ur arbetslösheten 

Peter tycker att han själv har ett ansvar för sin arbetslöshet. “Det är ju självklart jag som har 
ansvaret för att jag ska få ett jobb”. Han håller just nu på att ta körkort för att öka sina chanser att få 
jobb. Han vet två jobb han hade fått om han hade haft körkort. Peter tycker att han söker för lite 
jobb och att han måste söka mer för att öka sina möjligheter. Men att han måste hitta en gnista som 
gör att han känner sig motiverad att söka jobb. Peter har haft några kortare arbeten men inget har 
lett till någon fast anställning, något som Peter verkligen vill ha.  
 
Innan Peter började på projektet hade han varit på arbetsförmedlingen men han tycket inte att det 
var bra där och att inte fick någon hjälp så han orkade gå där längre. Han ville komma till 
Jobbtorget men fick inte det och han vet inte varför. Peters mammas socialsekreterare hjälpte 
komma till projektet. Peter tycker att det känns bra att fått komma till projektet. Han tycker att han 
får hjälp av personalen. Han ska få hjälp att skriva CV och någon i personalen har sagt att han har 
kontakter gällande jobb som kan vara intressant för honom. Peter är lite osäker på om han kommer 
att få ut någonting av att delta i projektet och om det kommer att leda till något jobb. 
 



 

23 
 

4.5.3 Tankar om framtiden 

Peters mål att få ett arbete. Det viktigaste för honom är inte vad för typ av arbete det är utan det 
viktigaste är att han får ett jobb. Efter det kan han börja tänka framåt och säkrare bestämma och 
komma på vad han vill göra. Peter berättar att han haft drömmar om att bli pilot eller astronaut. 
Men att det bara är drömmar och att han aldrig kommer att uppfylla dem, först och främst för att det 
kommer att ta för lång tid. På frågan om hur han ser på framtiden svara Peter “ att det vill jag inte 
tänka på så mycket”. Han säger att han först måste fixa ett jobb och sen kan han börja tänka på 
framtiden.“Just nu måste jag tänka på idag och imorgon”. 

4.6 Sammanfattning 

Ungdomarna är inte någon homogen grupp, utan skiljer sig väsentligt åt, och därför skiljer sig 
svaren åt. 
 
Samtliga respondenter upplever arbetslösheten som negativ. De flesta upplever tristess av att inte ha 
något att göra. Både Sara och Markus säger att de båda blivit nedstämda och deprimerade av tiden 
som arbetslös. Pojkarna upplever den ekonomiska delen av arbetslösheten som extra jobbig 
Alla respondenter anser att de har eget ansvar för att få jobb eller komma i fortsatta studier. Anna 
känner sig missnöjd med koordineringen mellan Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och 
Jobbtorget. Sara är inte nöjd med Jobbtorget, tyckte ingen hade tid att hjälpa henne. Peter fick ingen 
hjälp på Arbetsförmedlingen och såg ingen vits med att gå dit. Trots att han ville komma till 
Jobbtorget fick han inte det. Alla utom Markus är positiva till projektet och ser det som en 
möjlighet. Markus anser däremot att det är ett måste för att få ut sina pengar. Markus känner sig 
diskriminerad på arbetsmarknaden, att han har dåliga möjligheter till ett arbete eftersom han är 
invandrare. Han menar att arbetsmarknadsåtgärder inte leder till arbete.  
Tre av respondenterna vill börja studera, de andra två till ett arbete. Både Markus och Peter anser 
att framtiden påverkas mycket om de får ett jobb. Peter kan inte tänka på framtiden, utan det 
viktigaste nu är att få ett jobb. Markus kan heller inte realisera sina planer innan han får ett jobb. 
Karin och Anna behöver hjälp med att strukturera upp sin tidsplanering och få information om hur 
man söker till vidare studier, och kan därefter realiserar sina studieplaner. Sara är klar med både val 
av studie och att hon kommer börja till hösten. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras våra resultat utifrån teorier och tidigare forskning och litteratur.  

5.1 En beslutsprocess 

CIP teorin bygger på att individen utvecklar och bearbetar den information och de kunskaper som 
hon erhåller i processen. Processen tydliggörs genom den modell som benämns pyramiden. Syftet 
är att individen ska utvecklas till en mer effektiv problemlösare och kunna fatta väl grundade val. 
För att komma till en beslutsprocess, som CIP teorin benämner CASVE cykeln måste ungdomarna 
först ha kunskap och kännedom om sig själva samt kännedom om de alternativ som finns i form av 
yrke eller studier (Brown, 2002).  
 
Genom sin ökade självkännedom tror Sara att hon kan nå sitt mål att jobba med människor som har 
det svårt “man höjer ribban allt eftersom det går bättre för en”. 
Anna, Sara och Karin menar att de har fått en tydligare självkännedom och att projektet bidragit till 
att de själva och i grupp jobbar på “hur man ser på sig själv och vilka värderingar man har”.   
Markus och Peter ser ingen direkt koppling mellan insatserna som görs i projektet och hur de ska 
lyckas få ett jobb. Både Markus och Peter diskuterar sina CV och hur de kan få hjälp med dessa, 
något som i en CIP teori skulle kunna definiera som hjälp till självhjälp (Brown, 2002). 
 
Samtliga ungdomarna har identifierat sitt problem, att vara arbetslös och alla är missnöjda med sin 
nuvarande situation, känner att de vill förändra tillvaron. Gapet från nuvarande situation och den 
som respondenterna önskar varierar dem emellan. Detta gap betecknar CIP som första delen av 
bearbetningen i beslutsprocessen som ska ge individen möjlighet att göra väl övervägda beslut 
(Brown, 2002).  
 
Annas tankar om sin nuvarande situation är förknippad med misslyckande, men hennes önskade 
situation är både studier och arbete. Sara vill förändra sin livssituation och hitta det hon brinner för. 
Även Markus vill ha ett jobb och inte vara kvar i nuvarande situation med arbetslöshet, önskar en 
situation där han är mer ekonomiskt oberoende. Karin är trött på nuvarande situation och vill ha 
förändring och Peter vill ändra sin dag från att sova bort den till en fast tillvaro med jobb och 
inkomst. Enligt CIP teorin har den tankemässiga processen startat och respondenterna har börjat 
bearbeta problemet, ungdomarna befinner sig i CASVE cykelns process (Brown, 2002).  
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Sara är den av ungdomarna i projektet som varit där längst och har därför kommit längre i sin egen 
bearbetning. Hon tycker själv att hon fått hjälpen att kunna analysera sitt problem, fått hjälp att ta 
sig ur negativa tankebanor och kommit till insikt i vad hon kan och vill. Sara menar att hon har fått 
en större motivation nu när hon tror sig kunna klara framtida studier.  
 
Annas utgångspunkt har förändrats sedan hon kom till projektet, trodde inte hon kunde klara 
gruppövningar där värderingar skulle diskuteras. Hon menar att mycket av det som var självklart 
innan hon började bearbeta sina värderingar nu är på väg att omvärderas och hon känner sig 
bekväm i denna förändringsfas. Ökade kunskaper om både sig själv och sina alternativ gör att 
värderingarna förändras (Brown, 2002). 

5.2 Tron på den egna förmågan 

Social cognitive career theory (SCCT) finns tre centrala begrepp som ses som byggstenar i 
karriärutveckling, dessa är tron på den egna förmågan, det förväntade resultatet och de personliga 
målen. (Brown, 2002) 
 
Genom att delta i projektet har Sara fått motivationen till att börja studera igen och hon har fått en 
insikt om att hon verkligen kan klara av det. Detta tyder på att Saras tilltror till den egna förmågan 
har höjts och hon ser positivt på att sina möjligheter att klara av att studera. Enligt SCCT spelar det 
förväntade resultatet en viktig roll för individens motivation att genomföra en viss handling. Sara 
ser utbildningen som väg mot att få arbeta med det hon vill. En person har större möjlighet att ta sig 
an en uppgift om den tror att den kan genomföra den på ett lyckat sätt (Brown, 2002). Sara söker 
även sommarjobb och hon ser positiv på sina möjligheter att få ett jobb. Förr fick Sara alltid arbeten 
genom vänner men nu har hon sökt arbeten på egen hand och ska snart på en anställningsintervju. 
Sara menar att detta har gjort att hon fått en bättre självbild. Enligt SCCT ger erfarenheten av 
framgång en ökad tilltro till den egna förmågan, self-efficacy stärkts.  
 
Erfarenheter av upprepade misslyckanden sänker individens self-efficacy (Brown, 2002). Detta 
skulle kunna gälla för Markus. Individer med låg self- efficacy ger upp desto snabbare, och sätter 
lägre mål (Brown, 2002). Peters tidigare erfarenheter av jobbsökande inte lett till något fast arbete 
vilket kan ha sänkt hans self-efficacy. Peter är osäker på om deltagandet i projektet kommer att leda 
till något arbete. Han saknar motivationen att söka arbete vilket kan bero på att hans tidigare 
erfarenheter av jobbsökandet inte har lett till något positiv resultat. Därför orkar han inte söka 
arbeten. Det samma gäller för Markus som pågrund av misslyckanden vid tidigare jobbsökande nu 
har gett upp och han orkar inte söka fler arbeten. 
 
Anna och Karin känner båda två att det hamnat på rätt ställe där de kan få hjälp att ta sig vidare mot 
studier. För Karin har det hänt mycket positiva saker i hennes liv den senaste tiden och att hennes 
självförtroende har stärkt genom det. Karin tror nu att hon kommer att klara av att börja studera 
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igenom, vilket kan tyda på att hennes self-efficacy har stärkts. Anna känner att hon är inne i en 
positiv period nu. Hon har märkt att hon klarar av att delta i gruppaktiviteterna i projektet något hon 
inte klarat av tidigare pågrund av sin sociala fobi. Vilket även var en av orsakerna till att hon 
hoppade av gymnasiet. Att hon nu klarar av det har gjort att hon känner sig mycket gladare är mer 
positiv. Tron på den egna förmågan påverkas av individens tidigare erfarenheter av framgång 
respektive motgång. Att Anna har klarat av att delta i gruppaktiviteterna gör att hon nu ser positiv 
på sina möjligheter att klara av att studera, vilket kan tyda på att hennes self-efficacy har stärkts. 
Anna, Karin och Sara har ett tydligt mål vilket gör att det ökar engagemanget för att nå målet.   
 
Det framkommer att respondenternas tilltro till den gena förmågan påverkar deras agerande och 
bedömningar av sina möjligheter att ta sig ur arbetslösheten.  

5.3 Vägen ur arbetslösheten 

Gemensamt för alla respondenter är att de missnöjda med den nuvarande situationen. Det 
“moraliska perspektivet” på arbetslösheten bidrar ofta till både ett psykiskt lidande och en negativ 
inverkan på självförtroendet (Börjesson & Gullberg, 1999). Projektet jobbar mot denna negativa 
inverkan och sätter in sina stödåtgärder mot en förändringsprocess. Samtliga respondenter upplever 
att arbetslösheten påverkar deras liv negativt. Alla respondenter uppger att de vill ha ett arbete och 
flera av respondenterna uppger att det är viktigt att ha något att sysselsätta sig med och ha något 
man trivs med. I en studie genomförd av Ungdomsstyrelsen (2003) framkommer att majoriteten av 
de tillfrågade ungdomarna såg arbete som en av de viktigaste sakerna som ger livet mening. Detta 
är även en blid som framkommer i denna studie, att arbete är något ungdomarna ser som viktigt och 
att de är viktigt för dem att ha något att göra. En av flickorna säger att hon tror att de flesta 
människorna behöver hitta det de brinner för och verkligen vill göra i livet, och för henne är det 
viktigt att nå målen hon satt och få jobba med det hon brinner för. Även de två pojkarna framhäver 
hur viktigt ett arbete är för dem. De menar att ett jobb och en fast inkomst skulle förändra hela deras 
liv och att de inte har några pengar begränsar med. En av dem menar att det blir en ondcirkel, att 
inte ha ett arbete gör att det är svårt att få lägenhet och svårt att hitta på saker. Detta är även en bild 
som ges av ungdomarna i Josefssons (2007) studie, att en av de viktigaste funktionerna med att ha 
ett arbete är den ekonomiska aspekten, att den är grunden för självständighet, bra självkänsla och 
skapar en trygghet i tillvaron. I Ungdomsstyrelsens (2005) undersökning framkommer att arbete ses 
som stor del av vuxenblivandet och att ungdomarna utanför arbetsmarknaden väntar på att få ett 
arbete för att kunna känna sig vuxna och ta ansvar för sina egna liv. För två av respondenterna 
spelar det inte så stor roll vad för arbete de får, utan det viktigaste är att få ett arbete de kan börja så 
snabbt som möjligt. Detta är också en bild som ungdomarna i en undersökning från 
Ungdomsstyrelsen (2005) ger, att ungdomarna har ont om pengar gör att det är villig att ta nästan 
vilket arbete som helst. 
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Alla respondenter anser att de har ett eget ansvar i sin arbetslöshet och att de är upp till dem att söka 
arbeten eller komma igång med studier. Hur mycket de söker arbete varierar mycket mellan dem. 
Både Anna och Karin söker inga arbeten, de planerar att börja studera istället. Sara söker arbeten 
och ska snart på en anställningsintervju. Peter menar att han söker för lite arbeten och att han måste 
börja söka mer för att öka sina chanser. Markus har sökt mycket arbeten men har nästan gett upp 
pågrund av det inte leder någonstans.  
 
Tre av respondenterna planerar att börja studera. Deras väg ur arbetslösheten är att börja studera 
och på så vis öka sina möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. I en rapport från 
Ungdomsstyrelsen (2005) framkommer att ungdomar som inte har gått i gymnasiet eller som har 
avbrutit sina studier har svårare att få inträde på arbetsmarknaden. De som endast har 
gymnasieutbildning har i sin tur svårare att få inträde än det som har högskoleutbildning. Att både 
ha låg utbildning och sakna arbetslivserfarenhet försvårar etableringen på arbetsmarknaden 
ytterligare. Ungdomarna i denna studie har en liten eller ingen arbetslivserfarenhet vilket försvårar 
deras möjligheter på arbetsmarknaden. I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2010) framkommer att 
arbetslivserfarenhet har en stor betydelse för att få ett arbete. Karin och Anna har aldrig haft något 
arbete vilket gör att de är osäkra på hur det är att ha ett arbete. De ser båda utbildning som det 
viktigaste för dem att göra i nuläget. Även i Josefssons (2007) studie ser många av ungdomarna 
utbildning som en väg ur arbetslösheten. Att utbildning lönar sig och är avgörande för att få jobb 
visar rapporter från OECD som bearbetas i Ungdom Utenfor (Nordens Välfärdscenter, 2010) och 
att antalet anställda ungdomar som fullfört eftergymnasiala utbildningar är 20 procent högre än de 
som endast har gymnasieutbildning.  
 
Ungas etableringstid på arbetsmarknaden har förlängts och en förklaring till detta är att allt fler 
utbildar sig längre.  I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2006) menar författarna att utbildning har 
blivit ett alternativ till arbetslöshet i Sverige och är både en utbildningsplast och en förvaringsplast 
på den krympande arbetsmarknaden.  
 

5.3 Samhällets stöd i arbetslöshetssituationen 

Alla av respondenterna utom Markus ser deltagandet i projektet som ett stöd och hjälp för att 
komma vidare till arbete eller studier. Markus anser att arbetsmarknadsåtgärder inte leder till arbete 
och att det är slöseri med tid och pengar både för honom och för samhället. Han känner sig 
diskriminerad på arbetsmarknaden för att han har utländskbakgrund och bryter på svenska. I en 
rapport från Integrationsverket (2005) framkommer att unga som inte är födda i Sverige har svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten visas att det finns skillnader mellan unga som är 
födda i Sverige och unga som är boende i Sverige men födda i ett annat land som inte verkar bero 
på skillnader i gruppernas kompetens eller utbildning, och att detta kan tolkas som diskriminering 
(Integrationsverket, 2005). I Josefssons (2007) studie framkommer det att ungdomarna upplever 
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samhällts insatser som en kontroll och att de till stora delar får anpassa sig till existerande åtgärder 
istället för att åtgärderna anpassas efter dem. Vilket överensstämmer med Markus tankar.  
 
 
Peter är osäker på om deltagandet i projektet kommer att leda till att han får arbete men han är ändå 
nöjd med stödet och hjälpen han får i projektet, han ska bland annat få hjälp med att skriva CV 
vilket han ser som ett första steg. Övriga respondenter vill studera och ser projektet som en 
möjlighet att få hjälp att planera hur de ska komma igång med studierna. Sara som deltagit lite 
längre i projektet anser att det har hjälp henne mycket. Hon är mycket nöjd över att personalen har 
haft tid att lyssna på henne och att hon har fått möjligheten att ha enskilda samtal med handledaren. 
Hon tycker att man borde satsa mer på projektet och tror att många arbetslösa behöver stöd för 
kunna komma vidare.  
 
Få arbetsmarknadsprogram har visat sig vara effektiva när det gäller att förkorta tiden till arbete, 
(Forslund & Nordström Skans 2006).  2007 införde regeringen en Jobbgaranti för ungdomar för att 
de ansåg att de inte ansåg att tidigare program riktade till ungdomar var tillräckligt effektiva (Hall 
& Liljeberg 2010). Aktiviteter inom jobbgarantin kan även utföras av kompletterade aktörer.  En 
undersökning (Martinson & Sibbmark 2011) visar att ungdomar som deltog i aktiviteter hos 
kompletterande aktörer var mer nöjda med stödet än de som deltog oss arbetsförmedlingen. 
Deltagarna hos de kompletterande aktörerna var mer nöjda med sin handledare och träffade sin 
handledare oftare. Författarna menar att anledningen till att deltagarna hos de kompletterande 
aktörerna var mer nöjda med stödet kan bero på att de fick mer tid med sin handledare (Martinsson 
& Sibbmark 2011).   
 
Några av respondenterna är missnöjda med hjälpen de fått innan de kom till projektet. De anser inte 
att de fått hjälp från Arbetsförmedlingen eller från Jobbtorget. Anledningar som ges till detta är att 
de anser att ingen har haft tid att hjälpa dem och att ingen har lyssnat på dem. Anna är missnöjd 
med samarbetet mellan Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget och över att ha fått vänta 
i över ett år innan hon erbjöds en plats i projektet.  Hon hade ingen aning om att det fanns sådan 
hjälp att få och är mycket glad för att äntligen få hjälp. Tidigare har ingen hört hennes problem, nu 
har hon någon att rådfråga och hon får lära sig hur man kommer igång med en vardag. Anna och 
Sara tycker att det är givande att få vara en del av en grupp och att det ger en känsla av att vara 
normal och att man inte är ensam i sin situation. Respondenternas berättelser visar att de har ett 
behov av stöd och insatser från samhället för att komma in på arbetsmarknaden eller hjälp att 
planera fortsatta studier. Vissa ger uttryck för att det är viktigt att någon har tid att lyssna på med 
och andra uppger att stödet är viktigt för att ta sig vidare.  
 
 



 

29 
 

5.4 Framtiden - drömmar och mål 

Anna har många drömmar och kan tänka sig många olika yrken, vilket gör att hon har svårt att veta 
riktigt vad hon vill. Möjligen vill hon efter att hon gjort klart gymnasieutbildningen läsa vidare på 
högskolan. Första målet är att blir klar med gymnasiet. Karins dröm är att blir sjuksköterska och 
den drömmen har hon haft sedan hon var liten. Första målet för henne att göra klart grundskolan. 
Sara drömmer om att få arbete med att hjälpa människor och hon planerar att börja studera till 
hösten. Sara ser mycket positivt på sin framtid och tror att hon kommer att nå sitt mål. Hon säker 
även arbete och anser att hon har goda möjligheter att få arbete. Flickorna vill studera och ser det 
som en väg mot att få arbeta med det de drömmer om. Alla är även positivt inställda och tror att de 
kommer att klara av att börja studera.  
 
Markus och Peters mål är att få ett arbete och helst så snabbt som möjligt. Markus ser ingen framtid 
i Sverige och hans mål är att flytta tillbaka till sitt hemland. Han vet inte riktigt vad han vill arbeta 
med utan det är något som tiden får utvisa, men han skulle gärna vilja göra något för andra 
människor och lyfta de orättvisor som finns i världen. Markus känner sig diskriminerad för att han 
har utländsk bakgrund och anser att det är därför han inte får något arbete. Han trivs inte i Sverige 
och kan inte se att han har någon framtid här. Markus förmedlar tydligt sina etableringssvårigheter 
på arbetsmarknaden, något som bekräftas i rapporten (SOU: 2003:92). En kort studiebakgrund och 
invandrarbakgrund leder enligt utredningen till stora skillnader gällande etablering på 
arbetsmarknaden. Peter har tidigare haft drömmar om vad han vill arbete med men de drömmarna 
är inget han planerar att genomföra. Peter vill inte tänka på framtiden utan tar en dag i taget. Båda 
pojkarna har svårt att drömma och anser att de först måste få ett arbete innan de kan börja tänka på 
hur de vill ha det i framtiden. Att Peter och Markus inte kan tänka så mycket på framtiden anser vi 
kan kopplas till deras tidigare misslyckade försök att få ett arbete. Detta kan göra att de inte vågar 
ha så höga förväntningar inför framtiden. Detta är också en blid som Josefson (2007) ger att 
ungdomarna pågrund av tidigare erfarenheter har låga förväntningar vilket påverkar hur de ser på 
framtiden. Markus och Peter vågar inte hoppas så mycket på framtiden och är osäkra på om 
deltagandet i projektet kommer att leda till något arbete. 
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6. Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomarna i studien ser på möjligheterna och svårigheter att ta 
sig ur arbetslösheten.  För att komma fram till några slutsatser behöver vi återknyta till uppsatsens 
forskningsfrågor: 

 
• Vad upplever ungdomarna att de själva kan göra för att ta sig ur arbetslösheten? 

• Vad anser ungdomarna om samhällets stöd i arbetslöshetssituationen?  

• Hur upplever ungdomarna sina framtidsmöjligheter i relation till arbete och studier? 

 
 

Resultatet visar att samtliga respondenter är missnöjda med sin nuvarande situation och att 
arbetslösheten påverkar dem negativt. Respondenterna befinner sig i en oönskad situation som 
samtliga vill förändra. Ungdomarna har en liten eller ingen arbetslivserfarenhet vilket försvårar 
deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Samtliga respondenter anser att det har eget ansvar i sin arbetslöshet och att de är upp till dem att 
söka arbeten eller komma i gång med studier. Vad respondenterna själva anser att de kan göra för 
att ta sig ut arbetslösheten skiljer sig mellan dem. Utbildning ses som en väg ut ur arbetslösheten 
för tre av respondenterna. Förutom att börja studera ser ungdomarna få saker de själva kan göra för 
att påverka sin situation. En respondent känner sig diskriminerad på arbetsmarknaden pågrund av 
att han inte kommer ifrån Sverige.  

Resultatet visar att respondenternas tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) påverkar deras 
agerande och bedömningar av sina möjligheter att ta sig ur arbetslösheten. Vad vi kan se så behöver 
ungdomarna stärka tilltron till den egna förmågan och lyfta fram sina styrkor.  De behöver hjälp att 
öka självkännedomen och öka kunskapen om vilka alternativ som finns (CIP).  
 
Resultatet visar att fyra av respondenterna är nöjda med att de har erbjudits möjligheten att få 
komma till projektet. En av respondenterna menar att arbetsmarknadsåtgärder inte leder till arbete 
och deltar i projektet endast för att få pengar. Majoriteten av respondenterna anser sig ha behov av 
stöd och hjälp för att underlätta vägen ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier. 
 
De respondenter som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen eller Jobbtorget är missnöjda med 
hjälpen de fått där. En respondent är missnöjd med samarbetet mellan Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen och Jobbtorget. I Josefssons (2007) studie framkommer det att ungdomarna 
upplever och att de till stora delar fick anpassa sig till existerande åtgärder istället för att åtgärderna 
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anpassas efter dem.  I den här studien framkommer det att några av ungdomarna varit missnöjda 
med stödet de tidigare fått från samhället och orsakerna har varit att de inte fått den hjälp de behövt 
och att ingen har haft tid att lyssna på dem. På grund av detta och vad som framkom i Josefssons 
studie drar vi slutsatsen att ungdomarna behöver mer individanpassade åtgärder och de behöver bli 
sedda och lyssnade på för att på så vis kunna få den hjälp och det stöd de behöver för att ta sig ur 
arbetslösheten. 
 
 
Studien visar att respondenterna har olika uppfattning om sina framtidstankar relaterade till studier 
och arbete. Tre av respondenterna vill studera och ser studierna som ett långsiktigt mål för att 
längre fram kunna arbeta med det de drömmer om. Två av respondenterna har däremot mer 
kortsiktiga mål, de vill ha ett arbete nu och har svårt att planera och tänka på vad de vill arbeta med 
i framtiden. Deras tidigare misslyckanden i arbetssökandet kan ha lett till att de inte vågar ha så 
stora förväntningar på framtiden. Vi kan se att alla ungdomar i studien har ett mål men att alla inte 
har lika tydliga mål för framtiden. Vi anser att ungdomarna behöver få hjälp till att stärka tilltron på 
den egna förmågan och på så sätt kunna fatta sina egna beslut på väg mot de önskade målen. 
Genom att vara målfokuserad underlättas möjligheterna att ta sig framåt.  
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7. Diskussion 

Under detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat, metod och behov av framtida forskning 

7.1 Resultatdiskussion 

Har vi bidragit till några nya resultat med vår studie?  Tidigare forskning har haft andra fokus och 
syften när de studerat ungdomar och deras arbetslöshet, den är relativt gammal och de 
samhällsåtgärder som gällde då gäller inte längre.  
 
Vår studie syftar till att ta reda på hur respondenterna ser på sina möjligheter att förändra och 
påverka sin situation, tankar kring samhällets stöd och hur de ser sin framtid. Vi har arbetet utifrån 
individernas egen livsupplevelse som skiljer sig åt då varje respondents sociala kontext är unik. Då 
gruppen som intervjuat är liten så är det svårt att generalisera resultatet.  Resultatet visar hur just 
dessa ungdomar upplever sin situation. Resultaten speglar endast individens upplevelse kring dessa 
teman. När vi informerade om vår studie på projektet förstod vi att ungdomarna sällan har kommer 
till tals med vad de själva tycker om sin situation. I projektet var det annorlunda och några av 
respondenterna menar att där blir man lyssnad på och tagen på allvar. Vi blev introducerade till 
deltagarna i projektet av en vägledare som jobbar med ungdomarna, ” nu har ni chansen att säga 
hur ni känner och vad ni tycker”. Vi menar att alltför sällan låter man huvudaktörerna, de arbetslösa 
komma till tals och uttrycka vad de vill och tänker. Våra intervjuer med respondenterna visade 
tydligt att de mådde bra av den uppmärksamhet och bekräftelse de fick i projektet, för att kunna ta 
sig vidare mot arbete eller studier. Resultat vi utläser av studie är att insatser från samhället behövs 
vilket också respondenterna ger uttryck för. Vi har försökt att med bästa tydlighet få fram det 
budskapet i studien. 
 
 
Samtliga respondenter i denna studie anser att det har ett eget ansvar i arbetslöshetssituationen 
vilket vi anser visar att de har en insikt om de är upp till dem själv att vara aktiv för att kunna 
förändra sin situation. Men resultatet visar också att samhällets stöd har betydelse och behövs. 
Resultatet bekräftar vad tidigare forskning från Ungdomsstyrelsen(2005) och Josefsson (2007) 
kommit fram till att arbetslösa ungdomar ser arbetslösheten som negativ och att den påverkar hela 
deras livssituation på ett negativ sätt. Vi anser att denna studie kan bidra med att ge en ökad 
förståelse för arbetslösa ungdomar. Ungdomarna i denna studie befinner sig i många fall långt från 
arbetsmarknaden och med i många fall både en bristfällig utbildning och liten eller ingen 
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arbetslivserfarenhet.  Resultatet tyder på att ungdomarnas tilltro till den egna förmågan (self-
efficacy) påverkar deras agerande och bedömningar av sina möjligheter att ta sig ur arbetslösheten. 
Ju mer individens tro på sin egen förmåga stärks desto lättare har individen att handla och lära 
(Brown, 2002). Ungdomarnas tilltro till den egna förmågan behöver stärkas.  Av resultatet 
framkommer att många av ungdomarna är missnöjda med hjälpen en fått från samhället innan de 
började i projektet, och att missnöjet låg i att de inte hade fått den hjälp de behövde och att de inte 
blivit lyssnade på.  I Josefssons (2007) studie framkommer att ungdomarna upplevde att de till stor 
del fick anpassa sig till existerande åtgärder istället för att åtgärderna anpassas efter dem. Detta 
kopplat till det vi sett i denna studie anser vi tyder på att ungdomarna behöver mer individanpassat 
stöd och de behöver någon som har tid att lyssna på just dem och vad de har för behov för att kunna 
ta sig ur arbetslösheten. 
 
En brist i studien är att vi inte undersökt ungdomarnas bakgrund kopplat till klass. Detta kan ses 
som en brist och hade med närmare eftertanke bidragit till en bredare förståelse för ungdomarna. Vi 
hade även då kunnat analysera resultatet i andra teorier och på så vis fått en djupare förståelse för 
ungdomarnas situation. 
  

7.2 Metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts och vi har genomfört intervjuer. Valet av metod ser 
vi som passade då vi ville få fram ungdomarnas egna tankar och upplevelser gällande situationen 
och vi anser att vi fått en ökad förståelse för ungdomarnas situation. Att göra intervjuer gjorde det 
möjligt för oss ställa följdfrågor och förtydliga de frågor respondenterna hade svårt att uppfatta. Vi 
är medvetna om att det faktum att vi deltog båda två under intervjuerna kan ha påverkat 
maktfördelningen i situationen. Vi upplever dock att samtliga respondenter var mycket öppna och 
hade lätt att uttrycka sina känslor och åsikter och vi antar att detta inte påverkade dem i sina svar. 
 
Vissa frågor och teman har behandlats kortare i vissa intervjuer vilket vi i efterhand inser att vi 
borde ha gått djupare in i. Vid ett intervjutillfälle kände vi dock att vi inte kunde gå djupare utan att 
sätta personen i en obekväm situation då respondenten upplevde frågorna som mycket känsliga. Vi 
hade kunnat göra en enkät innan intervjuerna för att bland annat få en bättre uppfattning och 
förståelse för deltagarna före intervjuerna vilket också hade gjort att vi hade kunnat förbereda 
intervjufrågorna bättre. Trots att vi ställde känsliga frågor blev vi förvånade av den öppenhet vi 
möttes av. Dessa unga individer gav oss en unik möjlighet att få en inblick i deras nuvarande 
livssituation, som vi delger er som läsare. I efterhand kan vi se att med mer bakgrundsinformation 
om våra respondenter kunde lett andra möjligheter att analysera resultaten.  
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7.3 Framtid 

Arbetslösheten är ett samhällsproblem och den får som sett i denna studie och i annan forskning en 
negativ inverkan på individen. Vi anser att det behövs mer forskning om arbetslösa ungdomar och 
vad som kan underlätta deras väg in på arbetsmarknaden. Förlag på vidare forskning: 

 
• Det måste lyftas upp ännu mer är hur ungdomarna själva ser på sin situation och vad de 

anser sig behöva från samhället för att bättre kunna anpassa insatserna utifrån individernas 
behov. 
 

• Göra en studie om ungdomar som lyckats bryta sitt utanförskap och undersöka 
framgångsfaktorer, ta reda på vad som verkligen fungerar, vad individerna själva har gjort 
och vad vilka åtgärder som faktiskt leder till att ungdomar lyckas få arbeten. 

 

• Undersöka om de eventuella framgångsfaktorerna från projektet kan fungera i skolans 
studie- och yrkesvägledning. 

• Göra studien mer omfattande för att kunna generalisera resultaten. 

• Framför allt skulle vi vilja göra en longitudinell studie för att se vad individerna i denna 
studie har för situation länger fram när individerna genomgått en förändringsprocess, vad 
som gjort att de lyckats ta sig ur arbetslösheten eller vad som gjort att de inte kunnat 
förändra sin situation. 
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Bilaga 1  

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet. Just nu 
håller vi på att skriva en C-uppsats om arbetslösa ungdomar. Vi har valt att titta närmare på hur 
ungdomar ser på sin arbetslöshet. Vi planerar att göra 5 intervjuer, och söker därför 5 personer som 
frivilligt vill ställa upp på dessa intervjuer. Varje intervju kommer att ta ca 45 minuter. 
Intervjufrågorna kommer att behandla tre teman, hur du ser på din egen insats när det gäller att få 
ett jobb, tidigare jobberfarenheter och hur du ser på framtiden. Intervjuerna kommer att ske under er 
”arbetstid” på projektet. 
 
Genom att kontakta er studie- och yrkesvägledare kom vi i kontakt med projektet, och har erbjudits 
möjligheten att få träffa er för att presentera vår undersökning. Intervjuerna kommer att ske 
individuellt, vi kommer att både göra anteckningar och spela in intervjun. Vi kommer att spelar in 
intervjun för att renskriva materialet. I den färdiga uppsatsen kommer du vara helt anonym vilket 
innebär att ditt namn inte kommer finnas med i uppsatsen och dina svar kommer inte att kunna 
kopplas till dig som person. Allt materialet kommer endast användas i vår uppsats. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att det medför några konsekvenser 
för dig. Vill du ha ett exemplar av den färdiga uppsatsen skickar vi gärna en till dig. 
 
Har du några frågor går det fint att kontakta oss via e-post. 
Tack för att du visat intresse. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Fredin: e-post xxxxx 
Christina Westin: e-post xxxxx 
 
Handledare på Stockholms Universitet: Elisabet Söderberg. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, teman och stödfrågor 
 
Bakgrundsfrågor  

• Ålder 
• Kön 
• Utbildning 
• Familjesituation 
• Hur länge har du varit arbetslös 

 
 
 
Tema 1: Situationen som arbetslös 

• Kan du berätta om hur du upplever din situation i relation till att du är 
arbetssökande 

• Hur har arbetslösheten påverkat dig? 

• Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete? 

• Vad tror du skulle öka dina chanser att få ett arbete? 
• Vilka egenskaper tror du är viktiga för en arbetsgivare? 
• Anser du att du har dessa egenskaper? 

• Vad värdesätter du med ett arbete? 

 
 
 
Tema 2. Den egna insatsen 

• Kan du berätta lite om dina mål och drömmar. 

• Vad ser du dig själv jobba med i framtiden? 
• Hur planerar du att ta dig dit?  

• Vilka krav ställs på dig som arbetssökande/studiesökande? 
• Hur ser du på ditt eget ansvar? 
• Vad tror du att du kan göra själv för att få ett arbete? 
• Hur pass aktiv tycker du att du är i ditt jobbsökande på en skala från 1 – 10? 
• Vem anser du har ansvaret för att du får ett jobb? 

• Hur ser du på samhällets ansvar? 

• Hur ser du på dina möjligheter att påverka din situation? 
• Om du ser på din totala livssituation, hur nöjd är du med den på en skala 1 – 10? 
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Tema 3: Insatserna från samhället 

• Kan du berätta lite om vad du gjort innan du började i det här projektet. 
• Vilket stöd/hjälp har du hittills fått för att få ett jobb/studier? 
• På vilket sätt har det varit till stöd/inte stöd för dig i ditt jobb/studiesökande? 
• Vad skulle du vilja ha hjälp med? 
• Upplever du att din omgivning ställer stora krav på dig? 
• Kan du beskriva hur du ser på din framtid, relaterat till jobb eller studier? 

 
 


