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Vad hände sen?  

En studie om ett arbetskarriärprojekts effekt för s ex ungdomar i norra Botkyrka 
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Förord 
Det var efter min första praktik på Ungdomens hus i Fittja som jag insåg att jag hade valt rätt 

program. Innan dess hade jag tvivlat en hel del men när Ungdomens hus chef ville anställa 

mig efter praktiken förstod jag att jag var duktig. I denna uppsats kommer jag att berätta om 

mitt möte med sex underbara unga vuxna män, från norra Botkyrka, som jag mött tack vare 

mitt yrke. Ett par av dessa unga män har jag fått följa i över två år. För vissa har det gått bra 

och för andra sämre. Gemensamt för dem är att de alla behövs för att föra Sverige framåt. 

Tyvärr känner sig många ungdomar utanför och som sämre än de flesta andra. Detta är inte 

någonting jag kan förändra med en uppsats men förhoppningsvis kan min studie leda fram till 

något positivt. Denna uppsats tillägnas alla underbara ungdomar jag mött i Fittja och som fått 

mig att ändra perspektiv i livet. Utan alla möten med dem hade jag blivit en betydligt sämre 

socionom. 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur deltagarna har påverkats av projektet och 

vilka effekter deras deltagande har fått. De aspekter jag huvudsakligen valt att fokusera på hur 

projektmålen uppfylldes, den process ungdomarna gått igenom genom sitt deltagande samt 

vilka effekter deras deltagande har haft. Jag är mycket intresserad av den process ungdomarna 

går igenom och kommer att försöka förstå hur ungdomarna uppfattar vad de varit med om. 

Studien har jag skrivit ensam. Jag har valt att använda mig av fallstudien som metod samt 

intervjuguide i intervjudelen. 

    Min empiri visade att ungdomarna i stort har mycket lika åsikter om samhället och hur det 

är att leva i det. De flesta i studien kände sig utanför samhället innan projektet men de som 

har fått jobb efter projektet anser sig ha blivit mer delaktiga i samhället. I min empiri märks 

också tydligt att de som fått jobb är betydligt mer positiva till att bli intervjuade. De 

ungdomar som fortfarande är sysslolösa påvisade också en ökad ilska mot samhället och var 

betydligt mindre nöjda med projektet. Dessa ungdomar hade också svårt att se några egna 

misstag som grund för deras arbetslöshet utan skyllde det mesta på samhället i stort, och 

framför allt det svenska som de anser stänger ute invandrare i förorten. Min studie ledde fram 

till flera uppseendeväckande upptäckter. Samtliga ungdomar ansåg sig ha blivit 

diskriminerade för sitt namn och varifrån de kommer och såg detta som ett stort problem. 

Samtliga såg detta som det största problemet och att arbetskarriärprojektet inte kunde hjälpa 

dem alla så länge detta problem fanns kvar. Det kanske mest uppseendeväckande upptäckten 

jag har gjort i min studie är att de två anställda som anställdes till coacher/lärare med mål att 

integrera ungdomar genom jobb och praktik har förstärkt ungdomars bild av de själva som 

utsatta och sårbara. Istället för att förstärka ungdomarna försvagades deras självkänsla och 

chansen till ökad integration minskades. Lärarna gjorde ett bra jobb då de fann sysselsättning 

till alla deltagare men detta raserades av deras förstärkning av ungdomarnas utsatthet.   

       Arbetskarriärsprojektets mål uppfylldes helt och majoriteten av ungdomar nöjda med 

projektet. Målen var dock blygsamma och vissa handlade till exempel om att undervisa i 

livskunskap eller upprepa en individuell handlingsplan. De uppfyllda projektmålen betyder 

dock inte detta att det gått bra för alla ungdomarna då endast par av ungdomarna har lyckats 

etablera sig i arbetslivet. Gemensamt för dessa ungdomar är dock att flera av dem är relativt 

nyanställda vilket ger dem en osäker framtid i lågkonjunkturens stundande effekter. De två 

som idag har jag jobb har dock ett stark KASAM vilket gör dem tåliga i det tuffa 

anställningsklimatet som unga svenskar ofta har.
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Inledning 
I arbetskraftsundersökningar (AKU) från september 2008 ligger arbetslösheten bland personer 

mellan 15 och 24 år på 12,7 %, vilket motsvarar 84700 individer. Det kan jämföras med 

arbetslösheten för hela arbetskraften mellan 15 och 74 år som uppgår till 4,6 %. Antalet 

arbetslösa ungdomar mellan 15 och 24 år har enligt AKU stigit med över 20000 personer från 

det andra kvartalet 2007 till det andra kvartalet 2008. Särskilt ökar arbetslösheten bland de 

under 20 år och de som hoppar av gymnasiet. Esra Karakaya är en forskare som hävdar att 

dagens siffror beträffande ungdomsarbetslöshet är långt ifrån sanna och skriver i sin studie 

”Ole Dole arbetslös” att två tredjedelar av de arbetslösa ungdomarna i Sverige är undangömda 

i statistiken under rubriker såsom sjukskrivning, förtidspension och i arbetsmarknads åtgärder 

(Karakaya, 2006 s. 3) 

    Att fånga upp ungdomar som varken studerar vid gymnasium, arbetar eller har 

arbete/praktik är ett kommunalt ansvar. I Botkyrka kommun har de valt att möta detta 

problem genom att bedriva ett projekt för arbetslösa ungdomar vid Ungdomens Hus i Fittja 

som startade under vintern 2007. Projektet innefattade en blandning av undervisning och 

praktik. I projektet arbetade två coacher som i samarbete med projektledaren skulle arbeta 

med ungdomarna i olika gruppaktiviteter, undervisning i kärnämnen samt bistå anskaffandet 

av praktikplatser och stödja ungdomarna under praktiken. Coachernas arbete syftade till att 

förbereda och motivera ungdomarna för studier och praktik. Iden till denna uppsats uppstod 

under ett personalmöte på Ungdomens hus i Fittja. Min chef som också var projektledare 

redogjorde för projektet och dess uppbyggnad vilket gjorde mig nyfiken. Jag har inte varit 

delaktig i projektet men då ungdomarna ofta besöker Ungdomens Hus har jag sedan starten på 

projektet varit mycket nyfiken på dess resultat och vad ungdomarna egentligen fick ut av det 

och hur de upplevde den process de gick igenom. Just processen de genomgår är mycket 

intressant och jag vill undersöka hur den utvecklas både individuellt men också kollektivt. Jag 

vill genom mötena med ungdomarna också få ökad kunskap om deras upplevelsevärld och 

ungdomarnas tolkning av sig själv samt samspelet med andra.  

 

 
 

 



 

 1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att i en processutvärdering undersöka hur projektets mål blivit uppfyllda 

Projektets nio mål var följande:   

Ett Att 70 % av deltagarna skulle fullfölja projektet  

Två Att 80 % av dem som avslutat projektet skulle gå vidare till lärlingsplats, utbildning, 

praktik eller arbete.   

Tre Att varje deltagare skulle få en handlingsplan.  

Fyra Att individuell kartläggning och handlingsplan skulle ske och samtliga ungdomar intygar 

att så har skett.  

Fem var undervisning i kärnämnena och möjlighet att läsa in dessa ämnen skulle bedrivas.  

Sex var att ämnet livskunskap skulle finnas i undervisningen vilket det också gjorde. 

Sju att individuellt stöd av lärarna skulle bedrivas. Denna punkt uppfylldes till råge då 

samtliga deltagarna var nöjda med lärarnas insats. 

Åtta att ART träning ska bedrivas 

Nio under projektet ska ungdomarna erbjudas praktik. 

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur ungdomarnas upplevelsevärld har påverkats av sitt deltagande i projektet?  

 
• Om deltagarnas sysselsättning har ökat efter arbetskarriärprojektet och i så fall i vilken 

form? 

 

• Om projektmålen balanserar de deltagande ungdomarnas mål? 

1.2 Avgränsningar 

Det är ungdomar som har deltagit i arbetskarriärprojektet i Ungdomens Hus som intervjuats 

samt projektledaren. Fokus i denna studie ligger på de intervjuades upplevelser. Anledningen 

till att jag valde att intervjua projektledaren för att få en övergripande bild över projektet och 

få tillgång till målsättningar och dylikt. 

1.3 Definition av begrepp 

  1.3.1 Vad menas med utvärdering 
Genom att läsa Vedungs bok om utvärderingar har jag fått ökad kunskap om utvärderingens 

utveckling och framförallt fått en bättre bild över vad en utvärdering bör innehålla. Min studie 

är ingen regelrätt utvärdering men den studie jag gör angränsar till en utvärdering. 



 

Att utvärdera är att noggrant bedöma. Att bedöma innebär att fastställa värdet. Utvärdering 

är att organiserat skilja det värdefulla från det värdelösa. I grunden är utvärderingen ett 

primärt analytiskt tillvägagångssätt i nästan allt disciplinerat tänkande och praktiskt 

handlande. Definitionen av utvärderingen enligt Vedung är;  

Noggrann erferhandundersökning av utfall och slutprestationer eller förvaltning i  
offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer  

(Vedung, 1998, s. 20). 
   Ovanstående definition är kontroversiell. Inom litteraturen har utvärderingen tilltalat så 

många innebörder att termen har blivit en så kallad ”semantisk magnet”. Den nyfikenhet som 

under en tid riktades mot företeelsen och den prestige den åtnjöts så länge den inte utprovats i 

praktiskt förvaltningsarbete har enligt Vedung smittat av sig på ordet vilket innebar att 

människor runt om i världen började kalla nästan vad som helst vad de kunde företa sig för 

utvärdering (Vedung, 1998, s.21).  

Utvärdering är inte en förhandsbedömning. Utvärderingar blickar tillbaka och bedömer det 

som varit eller för att ge vägledning framåt. Men bedömningar av hur det kommer att gå med 

planerade åtgärder inkluderas i Vedungs definition. Vedung anser inte att utvärderingar är 

något prognosmakeri.  

 

1.3.2 Utanförskap som begrepp 
 Utanförskap är ett centralt ord i ungdomarnas berättelser. Jag har varit mycket intresserad av 

att hitta en bra allmän definition av vad utanförskap betecknas som. Jag hittade inte speciellt 

mycket information om just betydelsen av själva ordet utanförskap men av det jag fann beslöt 

jag mig för att använda mig av Fokus 08 definition. Detta finner jag märkligt då det är ett 

viktigt och ständigt debatterat begrepp. Nedan följer Fokus 08 definition följt av litteratur som 

förklarar och argumenterar kring utanförskap. 

 Utanförskap är ett mångdimensionellt begrepp. Det finns flera olika sätt att förstå 

utanförskap. De vanligaste är, socialt, kulturellt, etniskt och politiskt. I min studie ligger fokus 

på socialt utanförskap. Socialt utanförskap definieras enligt studiens Fokus 08 som en 

kombination av fattigdom och att inte delta i exempelvis utbildning, samhällsdebatt eller 

arbete (Fokus 08, 2008 s, 26). Begreppet som sådant kan operationalisera med hjälp av 

uppgifter om inkomst, egendom, studier och arbete. Uttrycket utanförskap förutsätter att det 

finns ett ”innanförskap” och att det dessutom finns något som hindrar individen från att fritt 

vandra mellan ”innanförskap” och utanförskap (Fokus 08, 2008, s.26). 

Det finns enligt Fokus 08 två sorters utanförskap. Ett som du känner själv och är oberoende 

av vad du jobbar med, bor eller heter. Detta utanförskap kan vara alltifrån att kännas sig 



 

utanför i en liten by i Norrland för att man inte är infödd till det utanförskap de ungdomar jag 

träffat känner som ligger till grund för deras etnicitet och bostadsort. Det andra utanförskapet 

är det som kategoriserar en viss grupp eller individ som utanför oberoende vad denna person 

tycker. Massmedia spelar en stor roll i detta utanförskap och bygger på de åsikter och tankar 

som redan finns i områden såsom Fittja. 

 

 1.3.3 Utanförskapets process 

 

Figuren är hämtad från Brottsförebyggande rådets rapport Det är bättre att stämma i bäcken 

än i ån (Nilsson & Wadeskog, 2008, s. 22-23) som berör utanförskapets och dess process. 

Det jag vill visa med figuren ovan är att det finns en normalitetsbana vilken vi medborgare 

förväntas följa under vår livsvandring i välfärdsstaten. I den så kallade standardiserade arenan 

fungerar vi i grupp tillsammans med andra dagisbarn, går genom en tolvårig skola, får 

godkänt i kärnämnen, får ett jobb som i huvudsak omfattar heltid, hittar en partner, får barn, 

jobbar till 65 års ålder och därefter avslutar vi livet efter att levt i vår bostad de sista åren i 

enlighet med kvarboendeprincipen. Det gäller givetvis inte alla och man kan påstår att det i 

vårt samhälle finns en tydligt urskiljningsbar tendens att marginalisera stora grupper av 

människor och att denna marginalisering startar tidigt i livet. En direkt avgörande fråga för de 

flesta barn och unga handlar alltså om man i framtiden ska komma att tillhöra den 

inkluderades eller marginaliserades skara. Om man som jag i min studie intresserar mig för 

människor på väg att marginaliseras i samhället upptäcker man ganska efter tag att flera 

mekanismer hela tiden återkommer och bidrar till eller förstärker denna process. Den första av 



 

dessa är kortsiktigheten i beslutsfattandet, det vill säga budgetårets begräsning för tänkandet. 

Detta tänkande är kontroversiellt då det rör sig om barn och unga och där tidsperspektiven 

snarare är decennier än år.  Mekanismen nummer två är stuprörstänkandet kring olika 

fenomen. De flesta ser sin del av en fråga, få har ansvar för eller ens ser helheten. Med ett 

synsätt som det samt ett sådant sätt att planerar samt organisera samhället vore ju 

långsiktighet och helhetssyn en överraskning ( Nilsson & Wadenskog, 2008, s 21-23). 

Den näst sista mekanismen skulle man kunna kalla objektifieringen, expertifieringen eller 

förenklat den inlärda hjälplösheten. Alla de olika mekanismer som gör att ansvaret för 

sysslolösa ungdomars liv bärs över till en oftast professionell expertkår av exempelvis 

socionomer eller lärare.  Dessa människor tar ofta över ansvaret och därmed i praktiken 

förstärker hjälplösheten och maktlösheten hos de berörda individerna o Den sista mekanismen 

kallar vi för stigmatiseringen av människor. Det förhållandet generar att vissa människor 

socialt brännmärks och sällan ges en andra eller tredje chans. Få vill anställa en före detta 

yrkeskriminell eller ha en alkoholist barn i det egna barnets klass ( Nilsson & Wadenskog, 

2008, s 23-24).  

Metod  
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag gått till väga i min undersökning. Jag kommer 

att redovisa mina vetenskapliga utgångspunkter, mitt urval, min förförståelse, hur min 

materialinsamling och material bearbetning har skett samt beskriva de etiska överväganden 

jag har gjort. För att finna svaret på mitt syfte har jag valt att intervjua personer som har 

erfarenhet av arbetskarriärprojekt och varit sysslolösa under en period av sina liv. Jag har efter 

intervjuerna analyserat materialet noggrant. Den kvalitativa metoden har använts i studien då 

jag vill ta dela av ungdomarnas egna perspektiv. Kvalitativ forskning får ofta kritik för att inte 

vara representativ och att generaliseringsbarheten är låg. Mitt syfte är dock att kartlägga 

människors upplevelser och reflektioner. För att kunna gör det behövs intervjuer med öppna 

svar. Det är informanternas subjektiva upplevelser som är av relevans vilka jag anser bäst 

uppnås med den valda metoden.  

2.1 Uppsatsen disposition   
En disposition är den övergripande strukturen i en uppsats.  

Min inledning presenterar det problemområde jag är intresserad av och motiverar varför 

jag har valt att undersöka det jag gör. Under rubriken syfte och frågeställningar förklarar jag 

utgångspunkten för studien. I metodavsnittet beskriver jag hur jag har valt att samla in data 



 

och under samma stycke diskuteras också reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I tidigare 

forskning presenterar jag aktuell och för studien relevant forskning. De teoretiska 

utgångspunkter jag har valt att sammanfatta under en rubrik och dessa två teorier tas också 

upp i analysdelen. I denna del presenterar jag mitt empiriska material som härstammar från de 

intervjuer jag gjort. I slutdiskussionen sammanfattar jag och diskuterar studiens resultat.  

Avslutningsvis ger jag mina egna reflektioner. 

2.2 Metodologiska utgångspunkter 

Jag har valt att ta reda på de deltagandes upplevelser och åsikter om arbetskarriärprojektet och 

valde därför valt att använda mig av fallstudier som metod. Fallstudien är enligt Backman en 

bra metod att använda då man gör utvärdering (Backman, 2008, s. 55).  Fallstudien som sådan 

är en småskalig metod som är problemcentrerad och lägger fokus på hanterar svårigheter av 

olika slag utifrån ett helhetsperspektiv. Denna metod ger möjligheten till att använda sig av 

olika insamlingsmetoder. Meningen med den kvalitativa fallstudien är att få insikt, upptäcka 

och tolka (Merriam, 1998,.s 23-24). I mitt fall hur deltagarna har påverkats av projektet och 

vilka effekter deras deltagande har inneburit. 

2.3 Förförståelse 

Kunskap är alltid något subjektivt. Kunskap skapas utifrån tidigare tillägnad kunskap. I fallet 

med min uppsats påverkas mina perspektiv av vem jag är och hur mina tidigare erfarenheter 

har format mig. Det är utifrån den formen jag inhämtar ny kunskap. Innan jag började med 

fältarbetet måste jag därför identifiera min egen utgångspunkt samt redogöra för de 

förhållanden som styrt min väg till kunskapen (Malterud, 1998, s. 45). Förförståelsen enligt 

Malterud är den uppfattning som forskaren har då en studie inleds. Uppfattningarna kan man 

givetvis få på en rad olika sätt varav några är genom egna erfarenheter, utbildningar eller 

böcker.  Det är av stor vikt att jag som författare till studien är medveten om att jag skilja min 

förförståelse från fakta. 

Min förförståelse var ganska stor då jag känner ungdomar som genomgått projektet och är 

väl påläst vad de gäller arbetslöshets frågor. Jag jobbar dessutom i Ungdomens hus och träffar 

deltagarna ofta. Jag känner även projektets lärare och projektledaren är min nuvarande chef. 

Jag har också gått kurser om ungdomar i riskzonen samt i min uppväxt ventilerat frågor 

angående ungdomsarbetslöshet med min far som jobbar med dessa frågor dagligen. Att ha en 

vänskaplig relation med de man intervjuar kan vara svårt och det är mycket viktigt att jag hela 

tiden är medveten om det.  



 

Min förförståelse kan komma att vara både till nytta och besvär. Under intervjuerna har jag 

haft stor nytta av den då jag relativt snabbt har kunnat relatera till vad de intervjuade pratar 

om och då kunna ställa följdfrågor. Hade jag varit helt oinsatt i ämnet hade jag troligtvis haft 

svårt att hänga med under intervjun och drunknat i all den forskning som finns. Då jag har en 

del kunskap om ämnet kan jag lättare fokusera på vissa nyckelord och därmed utesluta stora 

delar av forskningen som inte berör min studie. Utan min förförståelse och relation med de 

inblandade tror jag inte den här studien hade varit möjlig att göra då jag är mycket tveksam 

till att samtliga sex deltagare hade sagt ja till att deltaga i en intervju med en okänd person.  

Förförståelse kan också vara till nackdel i en uppsatts om till exempel mitt engagemang för 

ungdomarna hade färgat uppsatsen och inneburit att åsikter angående ämnen som 

ungdomsarbetslöshet, utanförskap och integration skulle överskugga övrigt material. Det är 

därför viktigt att vara objektiv i intervjuer och inte ifrågasätta svar eller fråga de intervjuade 

om de verkligen tänkte så eller om de inte menade så här. Mina eventuella starka åsikter hade 

också kunnat innebära att jag ställde ledande frågor. 

2.4 Urval av intervjupersoner 

För att uppfylla studiens syfte så har jag valt att göra sju kvalitativa intervjuer. Sex stycken 

med personer som slutfört arbetskarriärprojektet i Botkyrka Kommun samt en med 

projektledaren. Antalet respondenter som behövs för att göra ett uttömmande material varierar 

men enligt Holm och Solvangs kan det räcka med fyra till sju respondenter för att ge ett 

tillräckligt rikt material.  (Holm & Solvagn, 1996, s. 93-95). I kvalitativa studier kan till och 

med antalet deltagare bli för stort och därmed skapa en ytlig analys. Med detta menar jag att 

om jag exempelvis intervjuar 50 i en undersökning kommer jag fått gigantiskt material med 

mycket upprepningar. Hur många som tycker något är inte relevant i min typ av studie jag är 

intresserad av vilka möjliga uppfattningar som finns. I min urvalsgrupp fanns det enbart sex 

personer vilket innebar för mig att jag inte kommer uppnå mättnad. För att uppnå mättnad 

hade jag varit tvungen att genomföra ett tiotal intervjuer till vilket hade varit omöjligt då 

endast sex personer fullföljde projektet. 

Gruppen är homogen då det gäller kön medan ålder och etnisk härkomst skiljer sig åt. 

Gemensamt för samtliga deltagare är dock att de eller deras föräldrar har en annan etnisk 

härkomst än svensk. Samtliga personer är frekventa besökare i Ungdomens hus lokaler där 

arbetskarriärprojektet bedrevs. Principen för urvalet var att jag tillfrågat de ungdomar som i 

projektet som fortfarande har anknytning till Ungdomens hus och som jag har en etablerad 

kontakt med. Jag har informerat muntligt om mitt mål med studien och ungdomarna har sedan 



 

fått betänketid för att kunna fatta ett beslut. Informanternas medverkan baseras på frivillighet 

och ingen ersättning för medverkan utgår. För att få ökad förståelse om projektets upplägg 

och mål har jag också valt att intervjua projektets chef Ulla Pålsson.  

2.5 Bortfall  

Vid projektstart fanns det ett tjugotal ungdomar inskrivna. Av dessa hoppade dock 13 av i 

början av projektet och då jag valt att fokusera på dem som deltagit i hela projektet har dessa 

inte tillfrågats. Därutav hade projektet bortfall men inte min studie då den enbart fokuserade 

på de sex som genomfört projektet. Jag tillfrågade projektets samtliga deltagare som slutfört 

arbetskarriärprojektet om de ville delta. Då samtliga deltagare i projekt i olika omfattning 

deltar i Ungdomens hus verksamhet fick jag möjligheten att tillfråga samtliga deltagare 

muntligt.  

2.6 Intervjuteknik och materialbearbetning 

Jag har innan intervjuerna, skapat en intervjuguide för att skapa struktur samt för att uppfylla 

intervjuns syfte. Kvale beskriver intervjuguiden som ett hjälpmedel där man anger de ämnen 

som man vill ta upp i intervjun (Kvale, 1997 s.121-122). Jag valde också att sammanställa och 

analysera intervjuerna genom att använda mig att ett deskriptivt synsätt då mitt mål var att 

redovisa vad intervjupersonerna uttryckte och inte vad jag kan tänkas tolka. Strax efter varje 

slutförd intervju lyssnade jag på det inspelade materialet för få en så bra helhetskänsla som 

möjligt.  Jag valde sedan att plocka bort skratt och andra emotionella uttryck. Jag valde dock 

att skriva ut långa tankepauser för att kunna se om några frågor uppfattades som utmärkande 

svåra att svara på för mer än en person. I transkriberingen valde jag att omvandla de 

intervjuades muntliga språk till skriftspråk då den skriftliga och muntliga informationen 

skiljer sig åt och av anledningen att jag vill använda mig av ett rent material inför analysen. 

(Kvale, 1997 s.155-157).  

Jag valde att använda mig av meningskoncentration vilket innebar att jag formulerar 

informanternas meningar och uttryck på ett mer koncist sätt. Jag försökte korta ner långa 

meningar på ett sådant sätt så meningen inte går förlorad. Det är av stor vikt att man vid 

meningskoncentration noggrant läser igenom och studerar hela intervjun för att få ett så bra 

begrepp som möjligt över helheten. Då detta var gjort fastställde jag de meningsenheter som 

informanten uttrycker. Då detta var utfört formulerade jag den framträdande meningsenheten 

så enkelt som möjligt för att sedan försöka tolka intervjupersonens uttalanden utan att ha 

några fördomar eller lägga till eventuella egna synpunkter. Jag har valt att tematisera mitt 



 

intervjumaterial i tre olika block. Avslutningsvis sammanställde och knöt hela intervjuns 

centrala teman samman i ett beskrivande uttalande. 

2.7 Intervjutillfällena 

Samtliga intervjuer har genomförts i Ungdomens hus i Fittja. Jag har valt att förlägga 

intervjuerna i ungdomens hus för att det är en plats där de intervjuade ofta vistas i och att de 

känner sig hemma i lokalerna. Dessutom bor samtliga deltagande i studien i närheten vilket är 

bra då jag vill att intervjun inte ska ses som någon större uppoffring. I Ungdomens hus har jag 

tillgång till ljudisolerade lokaler där jag och intervjupersonen kan sitta ostörda och således ges 

möjlighet till goda ljudupptagningar. Vid samtliga intervjuer har bandspelare använts samt 

anteckningsblock för att notera iakttagelser 

2.8 Etiska överväganden 

I min studie kommer jag att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då min 

uppsats är en C-uppsats och inte innehåller några känsliga personuppgifter behöver jag inte 

etikpröva min uppsats enligt lagen om etikprövning av forskning (2 003:460). 

 

2.8.1 Informerat samtycke 
I informations och samtyckeskravet anges det att forskningspersonen ska informeras om att 

deltaga i studien.  Jag har jag muntligt informerat de deltagande om studiens syfte, att studien 

är frivillig och de kan när de vill avbryta den samt vilka metoder jag kommer använda. De 

deltagande blir också informerade om att uppsatsen kommer att återfinnas på Ersta & Sköndal 

högskolas hemsida. Jag försäkrar de deltagande om att informationen de kommer att lämna 

inte kommer att användas till något annat än i ett studiesyfte. 

 

2.8.2  Konfidentialitets och nyttjande kravet. 
När det gäller kravet på konfidentialitet har jag förvarat mitt material på ett säkert ställe där 

enbart jag har tillträde. Efter uppsatsens slut kommer jag att förstöra allt inspelat material 

genom att förstöra banden. Nyttjandekravet uppfylls då jag enbart använder materialet till min 

uppsats. Då det gäller intervjupersonernas anonymitet kommer jag att låta de deltagande vara 

anonyma. 

 Kvale tankar om etiska ställningstaganden när det gäller forskningsintervju bar jag med 

mig i mitt arbete med studien. Kvale menar att forskningsintervjun aldrig kommer att kunna 

bli ett samtal mellan jämbördiga parter eftersom jag som forskare definierar och kontrollerar 



 

situationen (Kvale 1997, s.109). I min sammanställning av intervju materialet kommer jag 

noggrant att överväga vilka konsekvenser min publicerade rapport kan få för de intervjuade. 

Då jag bearbetar materialet kommer jag också att vara försiktig med tolkningen av de 

intervjuades uttalanden. Givetvis har jag också varit noggrann med att inte peka ut personer 

genom att ta ett uttalande ur sitt sammanhang. 

2.9 Reliabilitet och validitet  

Enligt Kvale ska den kvalitativa intervjun ge information om intervjupersonens livsvärld och 

förhållande till denna. Vid kvalitativa studier likt min utgår man från att världen inte är 

objektivt utformad utan subjektiv upplevd och en funktion av samspel med andra människor 

För att kunna nå en hög reliabilitet krävs det att man ska kunna gör om samma 

undersökningar med samma resultat flera gånger. I min undersökning anses inte detta möjligt 

då intervjusituationen är ett möte mellan intervjuperson och intervjuare. (Kvale 2001, 211-

212) Den berättelse som redogörs i intervjun är en åtskiljande konstruktion av vad som hänt 

och om den intervjuade berättar om samma situation flera gånger kommer det uppstå 

skillnader från gång till gång. Förenklat kan man beskriva det såsom att människors beteende 

inte är statiskt utan föränderligt (Merriam 1998, s. 180-181).  För att uppnå reliabilitet 

spelades intervjuerna in på band så att författaren vid behov kan lyssna om och försäkra sig 

om den information denne fått är korrekt.  

   Validitet handlar om att jag mäter det jag verkligen vill avser att mäta. Det finns inre och 

yttre validitet. Genom den inre validiteten ställs frågan om det resultat som framställs har en 

verklig grund. Det är viktigt att jag som intervjuare tänker på att tolka händelseförloppet 

korrekt och betänka både vad som har sagts och vad som har skett under intervjun. Jag får inte 

heller låta mina egna känslor, åsikter eller tankar påverka berättelsen. (Kvale 1997 s. 211- 

212).  Det är min skyldighet att presentera en mer eller mindre ärlig återgivning av det sätt 

varpå de intervjuade upplever sig själva och sina upplevelser (Merriam 1998, s 177-178). 

Genom att betrakta verkligheten på detta sätt blir den interna validiteten en styrka när det 

gäller kvalitativ forskning. Kvalitativa fallstudier likt min som vill undersöka en människas 

livsvärld har ofta en hög inre validitet men det är svårare att uppnå yttre validitet vilket 

innebär den vidd i vilken resultat från en särskild undersökning är tillämplig även i andra 

situationer än den undersökta (Merriam 1998, s 184).  

2.10 Metodproblem 

 Ett problem som uppstod tämligen omgående, då jag hade börjat studera litteratur som rör 

ämnet, var den mängd av böcker, avhandlingar och rapporter som finns Jag valde då att 



 

fokusera på den litteratur och de avhandlingar samt rapporter som återkomma i de texter jag 

läste.  

     Under studiens gång var jag tvungen att ändra mitt syfte vilket innebar att vissa frågor jag 

ställde i de två första intervjuerna var irrelevanta. Detta inträffade på grund utav att jag hade 

varit slarvig i min formulering av mitt syfte vilket fick konsekvenser för uppsatsen 

utformning. Jag fick också lägga till ett par frågor till min intervjumall vilket innebar att jag 

kontaktade de två ur urvalet jag redan intervjuat för en kort intervju med de frågor som lagts 

till. 

2.11 Litteratursökning 

Jag har sökt litteratur i artikelsök, och Libris. Tack vare min sökning i Libris har jag funnit 

flera, för studien intressanta, böcker och avhandlingar. Genom att studera Fokus 08 

(Ungdomsstyrelsen, 2008) och Elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2004). 

Litteraturförteckningar har jag funnit ytterliggare intressant litteratur som kommer väl till pass 

i min studie. Förutom ovan nämnda sökhjälpmedel har jag använt mig av Google och 

bibliotek.se vilken rymmer samtliga bibliotek i Sverige. I de två ovan nämnda hjälpmedel har 

jag använt mig av sökord såsom ungdomsarbetslöshet, arbetskarriärprojekt, unga utanför, 

unga i riskzonen. Av de forskningsrapporter jag läst valde jag att utförligt beskriva sex 

stycken. Fokus 08 berör min studie då den tar upp och beskriver fyra områden och projekt 

som på många sätt påminner om Fittja och dess arbetsprojekt. I studiens redogörs en tabell 

över socialt utsatta områden och i denna ligger Fittja nära de fyra områdena som berörs i 

studien. 

Elever med utländsk härkomst valde jag att använda för att den tar upp vilka problem dessa 

ungdomar har och vad som ligger bakom den. Det passar mig mycket bra då samtliga 

deltagare i arbetskarriärprojektet är invandrare och har liknande problem. Rapporten 

innehåller också omfattande statistik och jämförelser som varit mig till nytta. 

 Anders Kassmans rapport Unga utanför (Kassman, 2002) är, trots att den har flera år på 

nacken, intressant då den tar upp hur ungdomar påverkas av lågkonjunkturen. Då vi är inne i 

en ny lågkonjunktur är det intressant att kunna förutspå dess effekter på unga i utsatta förorter 

likt Fittja. 

För att få en ökad kunskap och förståelse för kommunernas arbete valde jag att beskriva 

och analysera Sveriges kommuner och landstings rapport om det kommunala 

uppföljningsansvaret (Sveriges kommuner och landsting, 2008). Rapporten ger en ökad 



 

förståelse för hur kommunerna upplever sitt ansvar och vilka svårigheter som finns 

kommunernas arbete med sysslolösa ungdomar.  

Under mitt sökande efter forskning kring hur ungdomar upplever sitt deltagande i ett 

projekt likt det i Fittja fann jag en intressant och välskriven C-uppsats från Luleås tekniska 

högskola med namnet Ungdomssprojeket i Kalix, Varför upplevde det deltagande projektet så 

positivt (Törngren, 2007). Den utvärderar ett liknande projekt likt det i Fittja och tar upp 

många ämnen jag är intresserad av. Jag är medveten om att det är en C-uppsats men enligt 

Ersta & Sköndal högskola är det tillåtet att använda sig av C-uppsatser inom tidigare 

forskning om än i en begränsad omfattning.  

     Anna Jakobsson och Rolf Dalins utvärdering med namnet Acess: ett projekt om ungdomar, 

arbetslöshet och anställning Lund (Jakobsson & Dalin, 2007) tar upp mycket av jag är 

intresserad av och berör många intressanta punkter. Denna utvärdering fann jag genom att 

söka på Google med nyckelordet Utvärdering plus ungdomar. 

Tidigare forskning 

3.1 Fokus 08 

Regeringen gav 2008 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att belysa uppväxtvillkoren för en grupp 

unga som många på sätt har det svårare i sin vardag jämfört med jämfört med det stora 

flertalet unga i samhället. Uppdraget resulterade i den omfattade rapporten Fokus 08 vilken 

beskriver ungas liv och framtidsdrömmar i den segregerade stadens fattiga områden relaterat 

till utbildning och arbetsmarknad. Gemensamt med de fyra i studien omnämnda områdena 

Husby, Araby, Rosengård och Hjällbo är att de präglas av hög arbetslöshet långvarigt 

beroende av försörjningsstöd samt en låg andel unga som är behöriga till gymnasiet. Studien 

anser att mer bör göras för att skapa bättre kontakter med arbetslivet för de unga i utsatta 

områden. Och framför allt bör det omgivande samhället få upp ögonen för all den positiva 

kraft som finns bland de unga i förorter som Araby och Rosengård.  

I analysdelen av studien konstateras att ungdomar i utanförskapsområden inte får 

tillräckligt med stöd och att den negativa bilden av skolor i utanförskapsområden inte är 

rättvisa och den ytterliggaren förvärras skolornas arbete. Ungdomsstyrelsen föreslår också i 

analysdelen att mans bör förlänga jobbgarantin för unga och sätta in insatser som praktik och 

mentors verksamhet tidigt. Särskilt viktigt bedöms unga i utanförskapsområden som ska 

erbjudas insatser inom 30 dagar.  



 

3.2 Unga utanför 

Anders Kassman studie ”Unga utanför” är gjord på uppdrag av ungdomsstyrelsen och gavs ut 

2002. Det innebär att den är lite för gammal för att kunna användas i denna studie men jag har 

valt att använda mig av den då den tar upp 1990-talets lågkonjunkturs effekter på unga.  Då vi 

är inne i en liknande konjunktur idag tror jag att mycket av det Kassman konstatera kommer 

att inträffa i även i den lågkonjunktur vi befinner oss i nu. Kassman skriver att 1990-talets 

internationella lågkonjunktur drabbade detta samhället i stort då sysselsättningen och 

tillväxten sjönk kraftigt. Vi befinner oss i precis samma situation idag och den minskade BNP 

för 2008 i kombination med många stora varsel kommer med stor sannolikhet slå lika hårt 

mot de unga som de gjorde på 1990-talet. Kassman skriver också att arbetslivet har en central 

betydelse för individen och att arbetet förutom inkomst ger en social status samt tillgång till 

det generella välfärdssystemet.        

Den höga arbetslösheten under 90-talet ledde till ett ökad bidragsberoende hos de unga i 

samhället. Lågkonjunkturen förde också med sig att insatserna för de svagare blev sämre och 

då påfrestningarna på välfärdssystemet ökade i kombination med nedskärningar. Detta 

skapade en ohållbar situation och Kassman skriver att trycket på familjen ökade vilket innebar 

att rollfördelningen mellan stat, familj och marknad förändrades.  

3.3 Elever med utländsk bakgrund 

Skolverket utgav 2004 en rapport till regeringen med namnet ”Elever med utländsk 

bakgrund” som tar upp och jämför svenskfödda elever med utländska elever. I Sverige 2004 

hade 14,5 procent av dem som slutade nian någon form av utländsk härkomst. Av denna 

grupp var cirka 9 procent födda utanför Sverige. I rapporten jämförs de svenska elevernas 

utbildningsresultat med dem som hade utländsk härkomst. Resultatet i rapporten visar att 

svenskfödda elever har ett meritvärde på 2006 medan svenskfödda elever med utländsk 

bakgrund har ett meritvärde på 196 poäng.  Med meritvärde menas den sammanlagda 

betygspoängen i nians slutbetyg.  

Ett av Sveriges skolors vanligaste mål är att eleverna ska lämna skolan med godkända 

betyg i samtliga ämnen. 76.5 procent av de infödda eleverna med svensk bakgrund klarar 

detta medan 46 procent av gruppen till utlandsfödda går ut grundskolan med godkända betyg. 

Utlandsfödda som invandrat innan 1993 eller svenskfödda elever med invandrar bakgrund har 

så gott som identisk procent siffra och av dessa två grupper klarar cirka 75 procent grundskola 

med godkända resultat. Rapporten avslöjar också att 4,2 procent av de elever som är födda 



 

utomlands och invandrat efter 1993 inte har några godkända betyg från årskurs nio. Detta 

trotts att skolplikt råder och det är skolans ansvar att elevernas ska gå i skolan. 

År 2004 var 91,1 procent av de svenskfödda eleverna med svensk bakgrund behöriga till 

att söka till gymnasiet. Återigen uppvisade utlandsfödda invandrare och svenskfödda elever 

med utländsk bakgrund näst intill identiska resultat i statistiken och cirka 85 procent av dessa 

var behöriga till att söka till gymnasiet. Återigen visar rapporten att utlandsfödda som 

invandrat efter 1993 ligger efter och av dessa hade 65 procent behörighet till gymnasiet. 

   Rapporten undersöker också elever i årskurs nio föräldrars bakgrund och ekonomiska 

situation i förhållande till elevernas skolresultat.  

Elever som går i en skola med hög andel utländska elever uppvisar i studien lägre 

meritvärden än de elever som går i en skola med lägre andel utländska elever. Detta gäller för 

elever oberoende av migrationsbakgrund. Rapporten förklarar delvis detta med att skolor med 

elever med utländsk härkomst har hög läraromsättning och lägre andel behöriga lärare. 

I den sammanfattande diskussionen konstateras det att det har stor betydelse varifrån man 

invandrat då det gäller studieresultat och att det framför allt är utlandsfödda som invandrat till 

Sverige sent som har det tuffast i skolan.  

3.4 Det kommunala uppföljningsansvaret som kommuner  ser det 

Organisationen ”Sveriges kommuner och landsting” gav under 2008 ut rapporten ”Det 

kommunala uppföljande ansvaret som kommuner ser det” till följd av debatten om 

kommuners bristande ansvar för ungdomar utan sysselsättning. Rapporten visar att det finns 

ett stort behov av samverkan mellan olika myndigheter för att ge ungdomar som varken 

studerar eller arbetar förutsättningar att få en fast förankring i samhället. Rapporten visar 

också att kommunerna lägger ner mycket tid på att identifiera vilka ungdomar som kan vara 

aktuella för insatser. Istället för att kommunerna ska behöva lägga ner tid på att hitta 

ungdomarna borde de kunna få information från CSN om vilka som kan vara aktuella för stöd 

från kommunerna. 

 De femton kommuner som deltog i rapporten är överlag nöjda med sin verksamhet av det 

arbete de bedriver till följd av det kommunala uppföljningsansvaret. I några kommuner fanns 

det oro över att den uppsökande verksamhet som uppföljningsansvaret anses kräva är 

integritetskränkande för individen. De deltagande kommunerna är överens om att de 

sysslolösa ungdomarna runt i Sverige är jämnt könsfördelade och att det inte finns någon 

överrepresentation av ungdomar av utländsk härkomst. Kommunerna konstaterar dock att 

målgruppen har större sociala svårigheter än de som slutför gymnasiet. I rapporten är 



 

anledningar ofta flera till att ungdomarna varken studerar eller arbetar. Kommunerna bedömer 

att behovet av stöd ofta är komplext och kräver insatser från flera olika enheter.  

Genom enkäter fick kommunerna möjlighet att redogöra för vilken anledning det är att 

ungdomarna varken studerar eller arbetar. Svaren för enkäten visade att sociala svårigheter 

var den vanligaste orsaken till att ungdomarna var aktuella inom kommunernas uppsökande 

verksamhet för sysslolösa ungdomar.  Andra vanliga orsaker enligt studien var att bristfälliga 

IV-program i kombination med brist på motivation. Kommunerna bedömer det som mycket 

viktigt att fånga upp denna grupp med sociala svårigheter då dessa har en tendens att hamna i 

bidragsberoende snabbt.  

Kommunerna anser att det är mycket viktigt att insatserna sätts in i tidigt vilket innebär att 

man fångar upp ungdomarna direkt efter dem hoppat av gymnasiet. Kommunerna poängterar 

dock att det är viktigt att först göra en noggrann utredning angående ungdomens behov för att 

inte snabbt erbjuda en ny insats med stor risk för ett nytt misslyckande. 

Rapporten visar också att det finns ett stort behov av samverkan mellan olika myndigheter 

för att ge ungdomar, som varken studerar eller arbetar, förutsättningar att få en förankring i 

samhället. För att ge ungdomar förankring på arbetsmarknaden måste arbetsförmedlingen och 

kommunerna ha en bra samverkan. I de framgångsrika kommunerna fortgår ett löpande 

samarbete både internt i kommunen och med arbetsförmedlingen. Sammantaget visar 

rapporten att det finns stora behov av att utveckla verksamheten med ungdomar ytterligare 

samt att kommunerna har mycket att lära av varandra. 

3.5 Ungdomsprojekt i Kalix 

Malin Törngrens uppsats Ungdomsprojektet i Kalix, Varför upplevde det deltagande projektet 

så positivt (2007) som är en utvärdering av ett arbetskarriärprojekt i Kalix, tar upp de 

processer ungdomarna utsätts för och går igenom i ett projekt med inriktning mot arbete.  

Arbetskarriärprojektets personal har bestått av en projektledare och en coach. Målet för 

projektet var att göra ungdomarna anställningsbara men enligt Törngrens uppsats har projektet 

betytt långt mycket mer än så för ungdomarna. Flera vittnar om att de har gått från att vara 

luft till att få en sysselsättning och en framtid. Just framtid och utvecklingen av framtidsplaner 

är något som berör ungdomarna och genom projektet har de kunnat utveckla tron på sig själva 

och på så sätt funnit tillbaka framtidstron. Ungdomarna säger sig vara säkrare på vem de är 

och va de vill och betonar vikten av de övningarna som har skett i projektet. Gruppen har, 

enligt ungdomarna i projektet, lett till att de har vågat mer och vuxit tillsammans. Tidigare 

hade ungdomarna i majoritet en negativ bild av samhället och dess insatser. Genom att i 



 

gruppen kunna förstärka det positiva som samhället gör kan deltagarna kollektivt få upp 

ögonen för samhällets arbete istället för att ventilera alla fördomar och förakt mot samhället. 

Genom att ta fram den egna drivkraften och därmed få ungdomarna i projektet insåg 

ungdomarna att de behöver hjälp för att nå målet. Hjälpen har funnit där under hela deras 

period av sysslolöshet men det krävdes att de skulle förstå att de behövde den för att den 

skulle ha någon effekt.  

Projektet har lett till att ungdomarna utvecklas och tar livet på större allvar. Den ökade 

graden av mognad får givetvis positiva följder i livsprocessen då de får ett bättre bemötande 

hemifrån och större möjligheter att växa som medmänniska och som yrkesverksam.  

3.6Utvärdering av Acess  

Utvärderingen Rolf Dalins och Anna Jakobsson (2007) Acess: ett projekt om ungdomar, 

arbetslöshet och anställning i Sundsvall påminner i mångt och mycket om Malin Törngrens 

C-uppsats. Skillnaden är att man, förutom de deltagande i projektet, även intervjuar 

arbetsgivarna för de praktikplatserna som erbjöds under projektet. Gemensamt för många av 

ungdomar i studien var att de bar, helt eller delvis, på följande beteendemönster: dålig attityd, 

brist på självförtroende, brist på målsättning och motivation, bristande entusiasm, bristande 

framåtanda och svaga tecken på ledarförmåga. Genom projektet har ungdomarna lyckats 

utvecklas och minskat det sociala utanförskapet. Ungdomarna i projektet är nöjda med sitt 

deltagande och en av deltagarna säger till exempel ”Jag tänker annorlunda nu, och jag är mer 

självsäker” och ”Jag har testat många nya saker, och vågat det”. (Dalin & Jakobsson 2007 

s.25). Enligt Dalin och Jakobsson tycks det vara självkänslan som har förändrats hos flera av 

deltagarna. De anser att det varit positivt för dem att få arbeta under en längre period, och att i 

arbetet få prova nya saker, känna att de blir tagna på allvar och att de får ta ansvar. Någon 

nämner att denne har mognat och någon annan uttrycker att självkänslan är bättre idag. Alla 

deltagare har idag framtidsmål och drömmar som de vill förverkliga. De anser att de utvecklas 

mycket under projektet och det varit en omtumlande process att gått från kaxig och mållös till 

ödmjuk och målmedveten. Flera av ungdomar betonar vikten av att de anställda i Acess 

projektet har trott på det de vill göra vilket inte har varit fallet tidigare i skolan eller på 

arbetsförmedlingen. Detta har hjälpt de unga framåt och flera av de unga är nära deras 

framtidsmål. En vandring de inte trott de hade klarat utan Acess projektet.  



 

Arbetskarriärprojektet 

4.1 Projektledarens beskrivning av projektet 

Anledningen till att projektet startade var att det den 1 juli 2005 trädde en ny bestämmelse i 

kraft som innebär att kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år förtydligas, 

Skollagen 1 kap 18 §. 

I denna bestämmelse anges att en hemkommun löpande skall hålla sig informerad om 

sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt 

gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 

individuella åtgärder 

Ansvaret för norra Botkyrkas uppföljning var en projektledare för arbetskarriärprojektet 

Denne anställde två coacher som jobbade heltid.  Projektet startades under våren 2007 och 

inleddes med att de ansvariga påbörjade sökandet efter deltagande ungdomar till 

verksamheten. Detta gjorde främst genom personlig kontakt med ungdomar från 

projektledaren och personal som har sin anställning på Ungdomens hus kvällsverksamhet. 

Även skolpersonal i Botkyrkas skolor rekryterade deltagare. Skriftlig information utgick 

också till alla de ungdomar i Botkyrka som inte var inskrivna i något gymnasieprogram. 

 Intresset var, enligt projektledaren, stort och drygt tjugo ungdomar ville börja i projektet. 

När dessa fick information att ersättningen bestod av studiebidrag ändrade sig dock mer än 

hälften. Sex ungdomar startade projektet efter detta, de var i åldrarna 17 till 18 år. 

 I början av projektet pågick gruppaktiviteterna på förmiddagen. Under eftermiddagarna 

ägnades tiden till enskilda samtal med ungdomar och föräldrar samt andra närstående vuxna. 

Under denna period upprättades en målplan för samtliga deltagande. I början av januari 2008 

övergick gruppaktiviteterna till heltid. Dagarna delades resten av dagen in i olika block som 

innehöll teoretiska ämnen på förmiddagen och praktik på eftermiddagen. I programmet 

rymdes moral/etikundervisning konflikthantering, CV skrivande, svenska, matte, engelska, 

samhällsorientering, träning, datakunskap. Det genomfördes också sju ART1lektioner under 

ledning av personal från socialtjänsten. Det praktiska arbetat som var schemalagt under 

eftermiddagarna utfördes på ett lokalt företag, Fittja Drift och underhåll. 

 I projektets start präglades mycket av arbetet av oro vilket enligt enhetschefen kan grunda 

sig i att de två coacherna som spenderade mest tid med ungdomarna inte var bekanta vare sig 

med Ungdomens hus i Fittja eller med ungdomarna då projektet startade. Ungdomarna testade 

de nya coacherna gång på gång under projektets början. Detta ebbade dock ut och projektet 

                                                 
1  Förkortning för Aggression Replacement Training. Ett program som utvecklades i USA under 1980-talet. 



 

började så småningom utformas i önskad riktning Praktiken fick efter ett tag struktureras om 

eftersom det inte fungerade för ungdomarna att arbeta gemensamt. Personalgruppen beslutade 

därför att införa individuell praktik och enbart en skoldag i veckan. Vid utformningen av den 

nya praktiken fick ungdomarna komma med önskemål angående utformning av praktikplats. 

Därefter sökte coacherna lämpliga arbetsplatser genom att besöka dem. Arbetsplatserna 

erbjöds handledning om de tog emot en ungdom. I början av mars 2007 började ungdomarna 

praktisera. Projektet avslutades i början av juni och anledningarna till att man inte valde att 

starta upp ett nytt projekt för nya ungdomar på hösten var enligt Ulla Paulsson flera. Framför 

allt var anledningen att de anställda i projektet inte var tillfredsställda med att deltagarna 

enbart fick studiebidrag. 

Genom projektledaren har jag fått ta del av material som beskriver projektmålen: 

1.70 % av deltagarna ska fullfölja programmet i verksamheten under tre månader förutsatt att 

de inte får ett arbete eller påbörjar annan utbildning tidigare. 

2. Av dem som kvarstår efter tre månader ska 80 % av deltagarna efter avslutad tid i projektet 

gå vidare till fortsatta studier, praktik, lärlingsplats eller arbete. 

3. Varje deltagare ska ha en handlings plan vilket innebär att det ska finnas en beredskap om 

verksamheten i projektet av olika skäl inte passar den enskilde deltagaren så att deltagaren 

kommer till rätt instans och insats. 

Projektet ska dels innehålla insatser till målgruppen och dels en utvärdering av insatser i 

projektet för att se om de överensstämmer med målgruppens behov. 

    För deltagaren kommer projektet att innebära: 

4. Individuell kartläggning och handlingsplan. 

5. Möjlighet att läsa in kärnämnena. 

6. Undervisning i ämnet livskunskap. 

7. Individuellt stöd av coacher/lärare. 

8. ART-träning (Aggressive Replacement Training), social färdighetsträning. 

9. Studie- och yrkesvägledning. 

10 Hälsobefrämjade insatser som t.ex. fysisk träning, alternativa fritidssysselsättningar, 

kunskap om hälsa och levnadsvanor 

11. Praktik  

4.2 Liknande projekt 

För att min studie ska vara intressant för fler än de som är intresserade av Fittja har jag 

undersökt om det finns liknade projekt runt om i Sverige. Med liknande krav att de bedrivs i 



 

ett segregerat område likt Fittja och riktar in sig mot unga utan sysselsättning. För att få 

kunskap om olika projekt har jag skickat e-post till drygt 30 kommuner större än 40000 

invånare. Anledningen till att jag beslöt mig för lite större kommuner är att jag bedömer att 

småkommuner allt som oftast saknar segregerade områden i den omfattning som krävs för att 

kunna jämföras. Alla kommuner svarade inte men det förvånade var att industri städer som 

Borlänge och Västerås helt saknade projekt inriktade mot ungdomsarbetslöshet och 

utanförskap. Resultatet av min undersökning var att det finns många projekt som har sin 

grund ur ungdomsstyrelsens Navigatorprojekt. Många av dessa bedrivs dock i integrerade 

områden vilket endast ett fåtal kan jämföras med Fittjas projekt.  

 I Örebro har svensk-somaliska institutet beviljats 750 000 kr för att starta upp ett projekt 

riktat mot Ungdomsarbetslöshet inom ramen för ”Navigatorprojektet”. I Örebro erbjuds 

ungdomarna coachning, praktik och vägledning för att komma ut i arbetslivet och bryta 

utanförskapet. Förutom projektet i Örebro har givit ut en omfattande rapport angående fyra 

projekt i ”problemförorterna” Rosengård, Hjällbo, Husby och Araby. Dessa projekt beskrivs 

utförligt i rapporten 08 och beskrivs som en analys av ungas utanförskap. I Rosengård har det 

sedan år 2000 bedrivits ett projekt som drivs av Arbete och integrationscentrum. Inriktningen 

på arbetet sker genom coachning och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  

 I Husby satsar man på en verksamhet vid namnet jobbtorget som fokuserar på individuell 

coachning, arbetsträning och praktik.  

    I Hjällbo har man valt en metod som bygger på en trappa med sex steg där deltagaren, med 

stöd av sin coach, ska vandra upp för de olika förutbestämde stegen i trappan i sin egen takt. 

Syftet med projektet är att minska bidragsberoendet och utanförskapet. När man vandrat upp 

för trappan väntar jobbhörnet där man tillsammans med en coach utarbetar en individuell plan 

för att komma in på arbetsmarknaden. Om man är yngre än 20 år hamnar får man, istället för 

jobbhörnet, besöka ungdomscentrum där det precis som hos jobbhörnan bygger på mycket 

individuellt arbete med en handledare men med den skillnaden att även socialsekreterare är 

inblandade i processen.  

 I Växjö bedrivs ett projekt som heter Basement som innehåller olika typer av aktiviteter 

vars syfte är att rusta ungdomar till att söka arbete.  I Basement görs studiebesök, praktik 

utförs och eleverna får möjligheter till att förbättra sina betyg. Basement inriktar sig också på 

friskvård och är den av de fem projekten som är mest likt projektet i Fittja. 

 Genom att studera Index över både socialt utsatthet och ungdomsindex angående graden av 

utanförskap kan man dra slutsatsen att Fittja liksom de andra områdena som de fem ovan 



 

nämnda projekt ligger alla högt på lista och därmed har en liknande social utsatthet bland dess 

befolkning (SCBS Databaser Rams och Stativ Fokus 08). 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

5.1 KASAM 

Som tolkningsresultat i resultatdelen av denna studie har jag valt att använda mig av känsla av 

sammanhang som förkortas ”KASAM”. Anledningen till detta är att jag finner det relevant då 

mycket av samtalen med ungdomarna handlade om meningsfullhet, begriplighet, och 

hanterbarhet. De tre begreppen fungerar också ypperligt i min som sorteringsverktyg i min 

analys där jag tar upp ungdomarnas livssituation och framtid med stöd av Antonovskys 

teorier. Jag kommer i min studie inte använda något KASAM formulär utan diskutera 

hanterbarhet, delaktighet samt hanterbarhet med ungdomarna och på så sätt uppskatta deras 

KASAM. Jag vill betona att det är mina egna uppfattningar angående KASAM i uppsatsen 

som jag beskriver med stöd utifrån litteratur om KASAM samt tidigare kursmaterial. 

Begreppet KASAMS skapare var Aaron Antonovsky som levde mellan 1923 och 1994. 

Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och arbetade bland annat vid ”The institute 

for applied social research” i Jerusalem. Antonovsky undersökte år 1970 hur kvinnor från 

olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och fann då att en del av de kvinnor som 

överlevt koncentrationslägren trots all misär klarat av att bevara sin fysiska och psykiska 

hälsa. Fynden ledde till frågeställningen om vad det är som gör att människor är och förblir 

friska, med andra ord de hälsobringande faktorernas ursprung. Antonovskys svar på de 

salutorgena frågeställningen var KASAM vilket betyder känsla av sammanhang. Antonovsky 

ansåg att en person aldrig är antingen helt kurant eller helt sjuk utan att vi människor hela 

tiden rör oss mellan dessa två poler. Enligt Antonovsky är det graden KASAM som ligger till 

grund för var vi under livet befinner oss mellan dessa poler. (Antonovsky, 2005, s. 40-42). 

Inom KASAM finns det tre centrala komponenter, Antonovsky valde att kalla dem 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De personer som enligt Antonovskys forskning 

hade högt KASAM hade höga värden på dessa komponenter till skillnad mot dem som i 

studien hade en låg KASAM (Antonovsky 2005, s. 43).  

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, sammanhängande, ordnad, tydlig och strukturerad. Om man inte 

klarar av att möta inre och yttre stimuli som gripbar och sammanhängande blir upplevelsen av 

den brusig, kaotisk, oordnad, oväntad, slumpmässig och oförklarlig. De människor som har en 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i 



 

framtiden är förutsägbara eller att när de kommer som överraskningar åtminstone är möjliga 

att ordna och förklara. 

Den andra komponenten är hanterbarhet och kan definieras som handlar om i vilken grad 

man upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav 

som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Besitter man en hög känsla av hanterbarhet 

kommer man inte känna och uppleva sig själv som ett offer för omständigheter eller tycka att 

livet är orättvist. För att få ett högt KASAM måste livet ha en hög känslomässig innebörd och 

att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera 

av sin energi är, värda engagemang och hängivelse. Utmaningar ses som välkomna och inte 

som bördor. 

Den tredje komponenten är meningsfullhet och hänvisar till vikten att vara delaktig. De 

som bedömdes ha ett starkt KASAM pratade alltid om de områden i livet som engagerade 

dem och hade stor betydelse för dem i uttryckets känslomässiga mening. De som hade lägst 

KASAM visade istället att det var mycket lite engagerade och få känslomässigt meningsfulla 

aktiviteter (Antonovsky, 2005 s.43-44).  

5.2 Symbolisk interaktionism 

Det finns diverse olika inriktningar inom den symboliska interaktionismen, men det som är 

gemensamt för dem alla är intresset för medvetandets och jagets uppkomst och utveckling i 

samspel med den sociala miljön. Denna teori kan vara till hjälp när man vill förstå hur 

människan skapar sin identitet i relationen mellan sig själv, ”jag”, och andra, ”den andre”. 

Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv som skapats 

utifrån George Herbert Meads och Blumers arbeten. Den grundläggande tanken går ut på att 

människor agerar utifrån symboler som står för något i yttervärlden och som finns i vårt 

medvetande. Inom den symboliska interaktionismen ses symboler som tecken vilket har andra 

betydelser och därmed betyder något utanför sig själva. Den skapar med hjälp av språket sina 

symboler utifrån en tolkning av samspelet, det vill säga interaktionismen mellan sig själva och 

omvärlden. (Payne 2002, s. 248-249). För att kunna tänka och begrunda världen måste 

individen därför samspela med sig själv. Symboler används i samhället för att vi ska kunna 

kommunicera och göra oss förstådda samt för att markera och visa individen är och om den 

tillhör någon grupp. Dessa typer av idéer har koppling till teorin om personliga konstruktioner 

där människans beteende uppfattas som organiserat på grundläggande val av de inre 

konstruktionerna de besitter om yttervärlden. Chaklin (1979) menar att symbolisk 

interaktionism för socialarbetare utgör ett alternativ till en rent psykologisk syn på människan 



 

och dess beteende. Ett fokus på samspel och symboler kan i känslomässig bemärkelse vara 

mindre krävande både för socialarbetaren och även klienten (Payne, 2002, s. 248). Den 

symboliska interaktionismen belyser definition av en situation. Skolan, arbetsförmedlingen 

och eleverna är en social interaktion där de båda parterna har varsin bild av verkligheten. Den 

ena bilden är den som ungdomen uppfattar och den andra skolans och arbetsförmedlingen. 

Detta behöver inte innebära att en ömsesidig relation dem emellan men dock en ömsesidig 

förståelse. Vi individer styrs till andra individer i vår omgivning och detta sker i en ständig 

växelverkan av samförstånd. Enligt den symboliska interaktionismen har en individ möjlighet 

att välja hur den vill förhålla sig till andra individer i samhället. En individ kan även 

strukturera om sina handlingsmönster om denne märker att situationen har förändrats vilket 

den gjort i de deltagande ungdomarnas fall (Payne, 2002 248-249).  

 

RESULTATDELEN – FRAMSTÄLLNING AV EMPIRI 

I denna del kommer jag att redovisa mitt empiriska material, presentera respondenterna och 

intervjuerna jag har gjort med dem. Jag har valt att ha med en kort presentation av varje 

intervjuperson. Jag kommer därefter att redogöra för intervjuerna i de teman jag delat upp 

intervjuguiden i. Slutligen kommer jag också att redogöra för mina intryck av intervjuerna. 

Ingen av de deltagandes namn är nämnda utan jag valt att använda fingerade namn. 

6.1 Farudin 

Farudin är mycket positiv till att intervjuas och tackar ja direkt då jag tillfrågar honom. Han 

var också den första jag frågade om att bli intervjuad eftersom jag vet att han är en kille som 

gillar att diskutera och har mycket åsikter. Jag möter en glad och positiv ung man med god 

självinsikt och mycket humor. Farudin pratar mycket om vad som skulle kunna att hänt om 

han inte fått börja på arbetskarriärprojekt samt vad som kan hända om han inte får ett fast 

jobb. Farudin pratar mycket om samhällets ansvar och konsekvenser för samhället om han 

inte får ett jobb. Farudin bor i Fittja tillsammans med sin mor. 

 

6.1.2 Innan projektet 
Farudin berättar att skolan inte var något som passade honom, han trivdes inte med lärarna 

och de inte med honom. När Farudin slutade nian hade han ett godkänt betyg och resten 

underkända. Farudin berättar att han ville jobba istället för att gå i skolan men hittade inga 

jobb så han började på IV-programmet på Sankt Botvids gymnasium. Tiden där beskriver han 



 

som ett kaos som slutade med att han blev utslängd. En tids sysslolöshet följdes av ett arbete 

som han lyckades få genom en fritidsledare som också driver ett företag i området. ”Arbetet 

gick inte speciellt och ägaren ville att jag skulle delta i arbetskarriärprojektet vilket jag också 

gjorde efter lite tvekan” berättar han. Då arbetet på företaget inte fungerade speciellt bra fanns 

det enligt Farudin två alternativ vilka var projektet eller hänga i centrum. Farudin beskriver 

denna tid som en känslomässig berg- och dalbana som styrdes av tillgången på pengar. 

 

6.1.2Under projektet 
Farudin var mycket nöjd över att projektet bedrevs i Ungdomens hus eftersom alla kände sig 

hemma där. Närheten till hemmet gjorde att Farudin kom dit i tid vilket enligt honom har varit 

det stora problemet i skolan och på jobb. Lärarna väckte honom om han inte dök upp och 

visade verkligen att de brydde sig vilket Farudin inte upplevde i skolan. Farudin säger sig vara 

mycket nöjd med projektets upplägg och det faktum att det inte enbart fokuserades på studier 

utan också på praktik och fysisk träning. Farudin fick den hjälp han behövde och upplevde att 

ingen fråga var för dum. Stämningen i projektet var god även om det var stökigt ibland då 

vissa killar som deltog var väldigt stökiga berättar Farudin. Projektets största styrka enligt 

Farudin var att det anpassade sig efter individen. Farudin säger att han hatar studier och 

därmed fokuserade lärarna på att hitta en lämplig praktik och enbart studera det som de 

tillsammans kom överens om. Detta ledde till att Farudin fick en praktik på Tallidskolan 

vilket senare skulle rendera i extrajobb. 

 

6.1.3 Efter projektet 
Då projektet avslutades fick Farudin extra jobb på Tallidskolan. Hans goda uppförande och 

fina relation med barnen ledde till en lönebidragsanställning som lärarassistent på Fittja 

skolan. Farudin blev mycket glad över att äntligen få ett jobb och inledningsvis gick det 

mycket bra enligt Farudin. Efter en tid kom dock de gamla problemen med tider och närvaro 

tillbaka och Farudin började missköta sitt jobb. Detta ledde till att Farudin blev av med sin 

tjänst och blev sysslolös. Detta är något Farudin är mycket besviken över och han pratar 

mycket om att han blivit sviken av skolan. Farudin berättar att han gjorde ett bra jobb men att 

pengarna tog slut i skolan och att han då fick sluta. Han är besviken över detta och att ingen 

tipsade honom om att gå med i a-kassan. Farudin är idag arbetslös och mår mycket dåligt över 

sin livssituation. Det enda jag behöver är ett jobb säger han men samhället struntar i förorten. 

När jag frågar honom vad han menar med det säger han att ”Vi invandrare har sämre skolor” 

och att ”När någon ser vad jag heter och bor så struntar de i att anställa mig”. Farudin berättar 



 

att det finns en rätt väg och en snabb väg. När jag frågar han vad han menar med rätt väg 

säger han att studera och med snabb väg menar han att bli kriminell. Det har enligt Farudin 

varit aktuellt att begå brott flera gånger men han har struntat i det då han sätt hur det går för 

andra. Farudin enda önskan är att få ett jobb, när jag frågar han hur han ska gå till svarar han 

att han inte vet. Farudin berättar att han har sökt massor av jobb men ingen svarar och han tror 

ingen vill ha en ”blatte” från Fittja utan utbildning. Farudins framtidsplaner är att jobba, han 

vill inte plugga utan tjäna pengar. Farudin anser att arbetsförmedlingen måste hjälpa honom 

mer för det finns många fler som han och om de inte får hjälp kan det ”gå åt helvete”. Farudin 

är oroad över att han hört att han kanske inte ska få lönebidrag igen då arbetsförmedlingen har 

ont om pengar. Farudin berättar att han hört mycket om lågkonjunkturen och att han hoppas 

den går över så att arbetsförmedlingen får pengar igen. Farudin säger sig vara nöjd med 

projektet och skulle rekommendera någon i liknande situation som hans att genomgå det. 

Farudin oroas dock över att det pratas om att spara pengar i Fittja, ”om de sparar in ännu mer 

kommer det att gå åt helvete för många” berättar han. ”Det gick ju åt helvete för mig och då 

fanns det ju pengar” hävdar han och pekar på att det finns många som han i Fittja. När jag 

slutligen frågar Farudin om han känner sig delaktig i samhället säger han att han inte gör det. 

Han berättar att han bor i Fittja är ”blatte” och arbetslös. ”Hur ska jag kunna vara delaktiga 

då?” frågar han mig.  

6.2 Jonas 

Jonas var den som var mest tveksam till att bli intervjuad. Han säger att han knappt minns 

något och att det är onödigt med en intervju. Han upplever att det gått för lång tid sedan han 

genomgick projektet, Jonas tackar trots detta ja till att delta. Under intervjun ger Jonas ett 

frånvarande intryck och värkar ofta tänka på annat än de frågor jag ställer. Jonas är född och 

uppvuxen i Fittja och bor kvar hos sin familj. 

 

6.2.1 Före projektet 
Jonas berättar att han gick ut högstadiet med dåliga betyg och att han var ganska busig och 

stökig under högstadiet. ”Studier och sånt har aldrig varit något för mig” berättar Jonas och 

tror att lärarna tyckte det var skönt att bli av med honom när han slutade nian. Jonas ville 

börja på byggprogrammet på gymnasiet men betygen räckte inte till så ”Jag hamnade på IV 

som alla andra stökiga” berättar han. Tiden på IV programmet ser Jonas tillbaka på som ett 

misslyckande med trötta lärare och dåligt med stöd. Jonas trivdes aldrig på gymnasiet utan 

hoppade av i början av våren. Efter gymnasiet försörjde sig Jonas på svartjobb men tröttnade 



 

på detta och tackade ja då fritidsledare på Ungdomens hus frågade om han ville vara med i 

projektet. Jonas tyckte att arbetskarriärprojektet var det enda rätta alternativet vid denna 

tidpunkt i hans liv, han tyckte det var jobbigt att jobba svart utan några rättigheter och bara 

skyldigheter. 

 

6.2.2 Under projektet 
Jonas berättar att han trivdes bra i projektet och kom väl överens med både lärare och övriga 

deltagare. Praktiken och träningen var de block i undervisningen som Jonas uppskattades 

mest medan studierna upplevdes som tråkiga och sega. Jonas säger sig inte minnas så mycket 

från projektet och kan varken svara på om han upplevde att lärarna brydde sig eller om 

deltagarna var jämlika i kunskapsnivå. Jonas minns inte heller om det var stökigt men tror att, 

med tanke på vilka som deltog i projektet så, borde det ha varit det. Projektet ledde till praktik 

för Jonas på ett företag inom bygg och anläggning. Jonas trivdes mycket bra där och jobbade 

hårt för att nå en anställning. 

 

6.2.3 Efter projektet 
Jonas berättar att han slet hårt för att vara kvar på praktikplatsen men att detta inte räckte till 

för att få en vanlig anställning. Jonas tror att detta beror på att han inte beviljades 

lönebidragsanställning. När jag frågar honom varför han inte fick det svarar han att han inte 

vet. Jonas jobbar just nu på ett företag inom bygg och anläggning och säger att han trivs bra, 

arbetstiderna är dock varierande och vissa veckor finns det inget arbete.  Jonas berättar att det 

blivit mindre och mindre jobb efter att lågkonjunkturen drabbat Sverige och att det är mycket 

svårt att få ihop pengar. När jag frågar Jonas om vad han har för framtidsplaner säger han att 

han vill fortsätta jobba och ta körkort. På frågan om han anser sig fått tillräckligt med stöd av 

samhället svarar han nej med motiveringen att varken arbetskarriärprojektet eller 

arbetsförmedlingen hjälpt honom att få jobb. Jag frågar Jonas om han anser sig delaktig i 

samhället och då säger han att han inte vet. Jonas skulle rekommendera någon som absolut 

inte har någonting för sig att gå igenom ett projekt likt det han deltog i. Han anser dock inte 

att man ska sluta arbeta för att gå igenom ett projekt för att det är långt ifrån säkert om 

projektet leder till jobb. Jag frågar Jonas om han tror projektet hjälpt honom att få jobb genom 

det han lärt sig genom att delta. Jonas svarar att han inte vet och berättar att han måste avvika. 

Jonas avvikelse innebär att jag inte får svar på frågan om han anser att invandrarungdomar har 

det svårare på arbetsmarknaden däremot berättar han att han utvecklats negativt genom sitt 

deltagande i projektet och mår sämre än när han inledde projektet 



 

6.3 Adam 

Adam ger under intervju ett moget intryck. Han svarar snabbt och kortfattat men ändå 

målande på samtliga frågor. Adam säger sig vara mycket tacksam över att han fått delta i 

projektet. Adam är också självkritisk och ser mycket av sin tid som sysslolös som hans eget 

fel. Adam är den av intervjupersonerna som är äldst och också en av dem som är mest positiv 

till projektet. Adam bor kvar i Fittja tillsammans med sin mor. 

 

6.3.1 Före projektet 
Adam berättar att han i slutet i högstadiet var mycket skoltrött och att det resulterade i dåliga 

studieresultat. Han avslutade skolår nio med hälften IG och hälften G vilket ledde till att han 

fick börja på Sankt Botvids gymnasiums IV-program. Adam stannade inte där speciellt länge 

utan valde att hoppa av eftersom han upplevde att han inte fick så mycket hjälp och att 

studierna gick dåligt. Efter avhoppet spenderade Adam mestadels av sin vakna tid i centrum 

med andra sysslolösa ungdomar. Adam minns tillbaka på tiden som arbetslös som en tråkig 

period utan pengar och sysselsättning. Adam säger att han inte orkade söka jobb vid denna 

tidpunkt eftersom han utgick från att han ändå inte skulle få dem. Adam berättar vidare att han 

var rastlös och kände sig utanför samhället. När Ungdomens hus öppnade vid fem var Adam 

där fram till dess stängning. Det var Ungdomens hus personal som frågade om han ville delta 

i arbetskarriärprojektet. Adam tackade jag direkt vilket han anser var ett av de bästa beslut 

han fattat. 

 

6.3.2 Under projektet 
Adam upplevde att de övriga deltagarna i projektet var bra killar men att de låg på  

olika nivåer, vilket han upplevde som lite störande. Adam betonar dock att lärare verkligen 

gjorde sitt yttersta för att lösa detta problem. Just lärarna var det bästa med projektet enligt 

Adam, han uppskattade att det var ödmjuka och att det verkligen märktes att de ville hjälpa 

ungdomarna. Trotts att det kunde vara stökigt stundtals kämpade lärarna på och gjorde sitt 

yttersta för att hjälpa ungdomarna. Adam fick under projektet en praktikplats på Albyskolan 

där han trivdes ypperligt. Praktiken ledde senare fram till en lönebidragsanställning på heltid 

med inriktning på idrott och lek. 

 

6.3.3 Efter projekt 

Adam skötte sig så bra att skolan valde att anställa honom utan bidrag vilket gjorde Adam 

mycket lycklig. Adam jobbar fortfarande kvar och känner sig uppskattad. När jag frågar 



 

Adam om han känner sig mer delaktig i samhället efter studiens slut så svarar han tveklöst ja. 

”Jag uppskattar att jobba med människor och trivs med att hjälpa andra” berättar han. När jag 

ställer frågan om han anser att unga arbetslösa invandrare har svårare att få jobb svarar han ja 

och motiverar det med att svenska ungdomar får bättre uppfostran och klarar sig bättre i 

samhället med alla dess regler. Adam tror också att det spelar roll ifrån var man kommer ifrån 

och vilket namn man har. Heter man Mohammed och kommer från Fittja så tror arbetsgivaren 

att man är stökig och jobbig för att de som lever utanför förorten har en sådan bild av unga 

invandrare berättar Adam. Adam tror att om en ung invandrare, från en förort som Fittja, 

missköter sig på ett jobb så får det som konsekvens att arbetsgivaren utgår att alla andra från 

förorten är likadana och därmed inte anställer några mer från till exempel Fittja. Adam 

berättar att han är mycket nöjd över att samhället ställt upp för han och att han upplever att 

han fått bra stöd från de flesta instanser frånsett skolan. Adams framtidsplaner är att fortsätta 

jobba med ungdomar och hjälpa dem in på rätt bana i samhället. Adam berättar att det finns 

många som han i Fittja just nu och att han definitivt skulle rekommendera dem att delta i ett 

arbetskarriärprojekt om ett sådant skulle bli aktuellt igen. 

6.4 Unal 

Unal är glad och positiv till intervju och meddelar att han gärna ställer upp. Unal svarar på 

alla frågor och är tillmötesgående under intervjun. Unal berättar om sin bakgrund och 

reflekterar över varför han hamnade där han var och varför han är den han är idag. Unal är 

tacksam över den hjälp han har fått och är glad och positiv under hela intervjun. Unal är född 

och uppvuxen i Fittja och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. 

 

6.4.1 Före projektet 
Unal berättar att han gick i skolan fram tills skolår nio. Betygen han fick räckte inte till att 

söka något program vilket innebar att han fick börja på IV på Sankt botvids gymnasium. Unal 

tyckte att det var onödigt att han började på IV eftersom han ansåg att skolan inte var något 

för honom. Han säger sig inte vara någon som läser eller skriver. Jag måste röra på mig och 

jag har massa energi berättar han. Efter avhoppet från IV jobbade Unal extra på olika 

restauranger och pizzerior, ibland ”svart” och ibland ”vitt”. Unal lyckades inte få något fast 

jobb vilket resulterade i att han tackade ja till att börja i arbetskarriärprojektet. Det var hans 

far, som hade pratat med en av projekts anställda, som tyckte att han ska skulle börja. Vid 

denna tidpunkt fanns det enligt Unal inga andra alternativ till projektet frånsett att hänga i 

centrum och ”det hade nog inte slutat så bra” säger Unal med allvar i rösten. Perioden innan 



 

han började på arbetskarriärprojektet och gick arbetslös beskriver Unal som jobbig eftersom 

bristen på pengar och aktiviteter gjorde tillvaron grå. 

 

6.4.2 Under projektet 
Unal uppskattade att projektet genomfördes i Fittja med personal han delvis kände.  Unal var 

mycket nöjd med studiens upplägg eftersom han aldrig hade börjat om den enbart inriktade 

sig på studier. Personalens varma omtanke gjorde att Unal verkligen trivdes och han kunde 

prata med dem om allt. Praktiken och de fysiska övningarna upplevde Unal som bäst och han 

är i efterhand mycket nöjd över allt stöd han fick från lärarna. Unal ville arbeta vilket innebar 

att de fokuserade på att hitta en bra praktikplats. Under våren började Unal på ett 

fastighetsbolag som praktikant och var kvar där när projektet avslutades. 

 

6.4.3 Efter projektet 
Praktiken ledde fram till en traineeutbildning för Unal. Han lyckades genomföra denna med 

fina resultat och blev anställd som miljövärd. Unal säger att han vill jobba kvar inom företaget 

till pensionen och arbeta sig uppåt. Unal är mycket glad och nöjd över sin anställning och tror 

inte att den hade varit möjlig om han inte hade genomgått projektet. När jag frågar Unal om 

varför han hade svårt att få jobb innan projektet tror han att det är kombination av att han var 

lat, hans ursprung och hemort. ”Jag hade ett rätt kast CV” berättar han, vilket han tycker är 

konstigt då det var arbetsförmedlingen som skrev den tillsammans med honom. Unal trivs 

mycket bra att jobba som miljövärd och han berättar att han träffar mycket mer svenskar nu 

än tidigare. När jag frågar om han känner sig mer delaktig i samhället efter projektet svarar 

han tveklöst ja. 

6.5 Ahmed 

Ahmed ger ett glatt och energiskt första intryckt. Ahmed är angelägen om att svara på alla 

frågor även om han ibland berättar att han inte minns. Ahmed är till en början lite blyg men 

blir mer och mer öppen under intervjun. Ahmed bor kvar hos sin familj i Fittja precis som han 

gjort sedan han föddes. 

  
6.5.1 Före projektet  
Ahmed berättar att skolan gick dåligt och att han avslutade studierna med alla ämnen 

underkända. Han började IV på Sankt botvids gymnasium men trivdes inte med det och 

hoppade av skolan. Ahmed gick sedan sysslolös ett tag innan han började arbeta som 

telefonförsäljare. Han berättar att det gick bra men att företaget gick i konkurs. Strax efter 



 

konkursen började han jobba hos fritidsledaren Yilmaz som också driver ett företag i Fittja. 

Arbetet gick enligt Ahmed inte så bra och när han misskötte arbetet fick han sluta. En 

fritidsledare övertalade sedan Ahmed att gå med i arbetskarriärprojektet vilket han gjorde med 

stor förväntan på en framtida anställning. Ahmed mådde inte bra under denna period och 

berättade att han varken hade pengar eller lust att göra någonting förutom att vara hemma. 

 

6.5.2 Under projektet  
Ahmed var nöjd med Ungdomens hus som lokal för projektet. Han anser att lärarna var bra 

och betonar att det var bra att de blandade fysisk träning, studier och praktik. ”Lärarna var 

som kompisar” berättar Ahmed och han kunde prata problem och känslor med dem vilket han 

aldrig har kunnat göra med någon vuxen utanför familjen tidigare. Ahmed berättar att han har 

lite svårt att sitta still precis som många andra i projektet vilket resulterade i en del stök men 

inga bråk. Ahmed hittade snabbt ett par kamrater i gruppen med liknande problem och dessa 

höll sedan ihop. Ahmed fick praktik på en skola under projektet. 

 

6.5.3 Efter projektet 
Praktiken resulterade inte i någon anställning vilket Ahmed är mycket besviken över. Han 

säger sig vara lurad och utnyttjad av rektorn. Han arbetade en kort period med lönebidrag men 

hade svårt att passa tider och fick därmed sluta. Istället för att jobba vill han nu ta körkort. 

Ahmed upplever sig vara sviken av samhället. Han anser att arbetsförmedlingen inte gör ”ett 

skit” utan att det bara är en massa möten. Skolan anser han inte har hjälpt honom någonting 

alls och man upplever en stark ilska mot samhället hos Ahmed. Ahmed har inte haft något 

jobb efter projektet och är fortfarande sysslolös. Då jag frågar om hans framtidsplaner säger 

han att han vill ta körkort. Ahmed vet inte om han känner sig mer inne i samhället nu än innan 

men tycker att samhället borde ordna jobb. 

6.1 Ozan 

Ozan försöker svara på de flesta av frågorna på bästa sätt men har ibland svårt att verbalt få 

fram vad han egentligen menar. Ozan tackade ja direkt när han blev tillfrågad och sa säger sig 

se fram emot intervjun.  Ozan är humoristisk kille med mycket energi och intervjun präglades 

mestadels av detta. När jag berörde känsliga ämnen såsom kriminalitet och arbetslöshet blir 

Ozan allvarlig och koncentrerad och rättar mig då han tror att jag uppfattat han fel. Ozan bor 

hemma med sina föräldrar och har gjort så sedan han föddes. 

 



 

6.6.1 Före projektet 
Ozan gick ut skolår nio med IG i de flesta ämnena. Efter detta började han på gymnasiet men 

eftersom han hade svårt att sitta still blev han mestadels utslängd från lektionerna och valde 

därför att hoppa av IV-programmet på Sankt Botvids gymnasium. Efter avhoppet jobbade han 

lite extra på hans pappas företag men detta fungerade inte enligt Ozan eftersom hans far och 

han ständigt hamnade i konflikt. Efter en kort tids sysslolöshet valde Ozan att börja på 

projektet efter en av Ungdomens hus föreståndare tillfrågat honom. Vid denna tidpunkt var 

det andra alternativet att stå i centrum vilket Ozan berättar kan leda till ett kriminellt liv. 

  
6.6.2 Under projektet 
Ozan gillade projektet och framförallt att det bedrevs i Ungdomens hus där han kände sig 

hemma. Ozan uppskattade lärarna mycket och berättar att de hade stort tålamod och verkligen 

ville hjälpa honom. Lärarna ville inte bara hjälpa oss med skolan berättar Ozan utan de brydde 

sig om allt annat i livet också vilket Ozan uppskattade. Ozan trivdes bra i gruppen även om 

han tyckte att det ofta blev stökigt då flera av dem, inklusive han själv, hade svårt att sitta still. 

Ozan upplevde inte att skillnaderna mellan deltagarnas i kunskapsnivå var speciellt stor men 

däremot berättar han att vissa var betydligt mer motiverade än andra. När jag frågar honom 

om han var en av dem som var mest motiverade svarar han att han var mittemellan. Studier 

har enligt Ozan aldrig varit något för honom vilket innebar att han trivdes bäst på praktiken 

och träningen. Praktiken gjorde Ozan på ett lokalt företag vilket ledde till en 

lönebidragsanställning. 

 

6.6.3 Efter projektet 
Ozan fick under ett år jobba på det lokala företaget och tyckte att han gjorde ett bra jobb. 

Hans insatser räckte tyvärr inte till och han blev uppsagd. Ozan berättar att han anser att han 

blivit sviken av företaget och att det är deras fel att han fick sluta. När jag frågar om varför 

han fick sluta svarar han att han inte vet. Ozan har sedan dess haft flera olika jobb men fått 

sluta på alla. När jag frågar Ozan om varför han inte får stanna på jobben han haft svarar han 

att han tror att de kan bero på att han har svårt att sitta still. Ozan tror att hans ursprung och att 

han kommer från Fittja kan ha spelat roll eftersom han tror att folk utanför förorterna har 

fördomar om dem som bor där. När jag frågar Ozan om han känner sig delaktig i samhället 

säger han nej. Om berättar att om han hade jag hade haft ett jobb så skulle det troligtvis ha 

varit men tycker nu att samhället inte hjälper honom och troligtvis inte vill att han ska vara 

anställd någonstans. Ozan framtidsplaner är oklara, mest av allt vill han ha ett jobb eller ta 



 

körkort men han anstränger sig inte just nu för att nå dessa mål. När jag frågar varför svarar 

han att det löser sig. 

6.7 Reflektion kring intervjupersonerna 

Jag mötte sex olika män med olika bakgrund och intressen. De var alla i 20-års ålder och alla 

bodde hemma. Intervjupersonerna skilde sig mycket åt i personligheten och skillnaden var 

stor i förmågan att uttrycka sig verbalt. Vad det gäller mognadsgrad varierade denna mycket 

mellan deltagarna och ett par av deltagarna hade det svårt att sitta still och fokusera på 

intervjufrågorna.  Ett par av deltagarna hade under intervjun problem att sätta ord på sina 

känslor. Samtliga intervjuade var dock angelägna om att dela med sig av sina åsikter och 

tankar och jag upplevde aldrig något tecken på obehag eller ilska hos de intervjuade. 

Ett par av de deltagande unga männen hade en ödmjuk framtoning och kunde i de flesta fall 

rannsaka sig själva och skyllde inte allt negativt på andra.  Det var de två med anställning som 

hade ovan nämnda uppfattningar. Bland några av de deltagarna upplevde jag att det fanns ett 

stort avstånd mellan dem och samhället. Dessa var besvikna på samhället och ansågs sig vara 

utanför det.  Då de flesta av deltagarna varit med om utredningar och möten av olika slag, 

beroende på deras problem i skolan eller på fritiden, var de flesta relativt vana vid att samtala 

om problem i intervjuform. Detta får inte ignoreras jag upplevde att de bytte attityd och språk 

så fort intervjun satte igång. Under samtliga intervjuer har jag utgått från deras perspektiv och 

åsikter. Jag har inte valt att fråga om jag fick ta del av utredningar och journaler rörande de 

intervjuade. 

DISKUSSION OCH ANALYS     

7.1 Före projektet 

Samtliga i studien har föräldrar från andra länder men är födda och uppvuxna i Sverige. De 

kategoriserar sig dock inte som svenskar utan som till exempel armenier eller turk. De med 

låg KASAM var de som talade mest och högst om invandrare kontra svenskar och ett par av 

dem hävdade att de inte kände att samhället gjorde ett dugg för dem för att de är invandrare. 

De saknade tillit till att diverse saker och ting skulle komma att ordna sig. De stressfaktorer 

som ungdomarna utsätts för tidigare i livet ställer dem inför många olikartade situationer som 

kan vara; positiva eller negativa, långa eller korta, mer eller mindre till synes kontrollerbara, 

relaterade till sociala roller eller universella, valda eller påtvingade. Om man som de flesta av 

de arbetslösa ungdomarna i projektet ständigt skulle använda samma copingstil; förnekande, 

rationalisering, att kämpa, fly, förlamas, förlita sig på pengar, religion eller intelligens skulle 



 

möjligheterna till en framgångsrik problemlösning minska. De personer med stark KASAM 

gör är att välja just den copingstil ur repertoaren som är lämpligast för att handskas med den 

stressfaktor denne utsätts för. De personerna i projektet med en stark KASAM kommer att 

kunna skapa ordning i en kaotisk situation. Personer med svag KASAM ger upp på förhand, 

fokuserar på hur man ska handskas med den känslomässiga sidan av problemet.  Dessa 

upplever sig själva som offer och gör sig själva ynkliga.  Ovanstående beskrivning av 

personer med svag KASAM stämmer bra överrens med majoriteten av projektets deltagare. 

Dessa kände innan projektet ingen eller mycket liten delaktighet i sitt liv. Dessa hade sedan 

länge slutat se utmaningar som välkomna utan såg istället alla krav och prövningar som 

bördor. De hade låg tilltro till sin egen förmåga men vill förklara att arbetslösheten låg till 

grund till följd av dem själva. De flesta ungdomarna var djupt besvikna på samhället som 

stängde ut dem. Sammantaget kan man säga att gruppen som inte kände sig det minsta 

delaktiga i samhället. De hade ett lågt KASAM och mycket få saker i livet engagerade dem. 

Bland samtliga ungdomar fanns det innan projektet ”vi mot de” känsla. Vi symboliseras av 

förorten medan dom är den svenska medelklassen som tillsätter tjänster och undervisar på 

skolor. Oavsett om man hade jobb eller inte så menade de deltagande ungdomarna att det var 

en nackdel att vara invandrare och bodde man dessutom i en segregerad förort så var oturen 

dubbel. Samtliga i studien är svenska medborgare som är födda i Sverige men kategoriserar 

sig dock inte som svenskar utan som invandrare. De flesta av deltagarna talade högt om 

invandrare kontra svenskar och ett par av dem hävdade att de inte kände att samhället gjorde 

ett dugg för dem för att de är invandrare.  Detta synsätt skulle senare under projektet genom 

lärarna ha förstärkts och byggt på ungdomarnas snäva syn på samhället. Att bli accepterad 

som lärare gör givetvis jobbet lättare men att smickra in sig och ställa sig på ungdomarnas 

sida är endast en handling som blir till skada.  

Gemensamt för projektets deltagare är att samtliga gått på Fittja skolan och därefter på 

Sankt Botvids gymnasium IV program. Gemensamt för dessa två skolor är att majoriteten av 

eleverna har invandrar bakgrund och att dess elever i snitt har lågt meritvärde. Rapporten 

”Elever utländsk bakgrund” ger samma bild av skolor med många invandrarungdomar och 

konstaterar också att elever till föräldrar som är födda utomlands, precis som Ozan, Ahmeds 

och Farudins, har lägre meritvärde än genomsnittet. Flera av deltagarna hade enbart ett par 

godkänt medan andra hade nära godkänt i de flesta ämnen vilket innebar att kunskapsnivån 

var olika mellan deltagarna. Detta kan ha påverkat de som hade bäst betyg då jag upplever i 

intervjun med Jonas att han anser att han fick för lite stöd för han ansågs vara duktig med för 

få problem.  



 

Ingen av de deltagande upplevde den teoretiska delen som speciellt viktig då de började 

projektet och ingen av de deltagande hade ställt upp i projektet om de enbart berörde teori. 

Flera av deltagarna anser att skolan inte är någonting för dem och att de inte lönar sig ägna tid 

åt den teoretiska delen av projektet eftersom de inte är intresserade av att läsa och skriva. 

Istället har det för samtliga deltagarna varit praktiken i kombination av det stöd och 

förtroende deltagarna fått av de anställda som varit det som lockar med projektet. Att de 

genom projektet skulle få praktik, och även stöd under tiden de var ute på praktik var 

lockande för killarna och kan ur ett salugent perspektiv på att hälsa och sjukdom beskådas 

som motkrafter som hjälper individen att klara av påfrestningar och svårigheter som samtliga 

individers liv innehåller. Utgångspunkten i detta perspektiv hämtat från Antonovskys teorier 

om Kasam, att livet ingår i en mängd olika påfrestningar på oss individer av diverse olika 

utformningar. Det är därför av stor vikt att man frågar sig vad som skapar hälsa och 

identifierar de motkrafter vi människor nyttjar för att besegra de svårigheter som livet ibland 

består av. Med hjälp av stöd och uppmuntran från lärare hoppades ungdomarna kunna 

bemästra dessa svårigheter.  

Redan inledningsvis i intervjuerna märkte jag skillnad på de deltagandes syn på projektet 

och jag kunde redan där urskilja en stor skillnad på KASAM mellan de deltagande 

ungdomarna. Givetvis betyder inte detta de ungdomar i projektet som har en hög KASAM 

äger en magisk tillgång som gör det möjligt att helt och fullt lösa alla de problem som uppstår, 

men det väsentliga är att deras höga KASAM ger dem möjliggör ett hanterande av problem 

som gör dem mindre smärtsamma att leva vidare med. Ungdomar från förorterna är mer 

utsatta än ungdomar från innerstan och vikten av hög KASAM för dessa individer är givetvis 

stor. Livet som ung bli tuffare och tuffare och det är ingen slump att de jag bedömer ha en 

stark KASAM såg projektet som en utmaning och inte som ett hinder. 

Ytterliggare en beröringspunkt som många av de deltagande delade var att de under 

intervjun berättade att de hade svårt att sitta stil. Detta var någonting som hade skapat 

svårigheter för flera av deltagarna i skolvärlden innan projektet och flera av deltagarna gav 

också under intervjun ett rastlöst och energiskt beteende som också uppmärksammats under 

projektet av övriga deltagare. 

7.2 Under projektet  

Ungdomarna i projektet är mycket nöjda över lärarnas agerande. De ansåg att de stod på deras 

sida och tog deras parti. Detta kan utåt sätt ses som enbart positivt men om man studerar 

ungdomarna beteende och hur lärarna har påverkat dem har den fina relationen mellan elev 



 

och lärare knappast lätt till ökad känsla av delaktighet eller integration utan snarare ett ökat 

förtroende och integrering i ungdomens hus men en lika problematisk segregering då lärarna 

förstärkt ungdomarnas utsatthet och sårbarhet. Att  Adam och Unal trotts denna negativa 

förstärkning lyckats etablera sig i arbetslivet och tagit eget ansvar för sina tidigare problem 

tror jag i mångt och mycket beror på deras höga KASAM. De andra med lägre KASAM har 

enligt den symboliska interaktionismen påverkats av samspelet med lärarna och utvecklat ett 

lägre KASAM och en stark misstro mot samhället. Lärarna har lyckats bli en av ungdomarna 

och en respekterad del av Fittja vilket kan vara bra för dem men för ungdomarna är det direkt 

förödande att inte lyckas bryta sig ur utanförskapet utan istället ivrigt påhejad av lärare 

förstärka utanförskapet och den delvis falska bilden av deras egen oskuld till unga invandrares 

utanförskap. Den symboliska interaktionismen har således lett till att lärarna ökar 

utanförskapet vilket inte tordes vara en kommunal verksamhets mål. 

     Bland dem som hade lyckats få en anställning efter projektet upplevde jag att de hade en 

stark KASAM och börjat känna delaktighet i samhället genom den praktiken de fått ta del av 

under projektet. Både Adam och Unal fick praktisera på välfungerade arbetsplatser med 

många anställda som bodde utanför Fittja. Jag tror det var viktigt för dessa ungdomar att i 

samspelet med nya vuxna kunna utveckla en ny attityd och få nya värderingar. Istället för att 

uppfostras till offer upplever jag att de genom mötet de nya bekantskapelserna utvecklades 

positivt genom den symboliska interaktionismen. På dessa praktikplatser var de inte kända på 

förhand och fick enligt dem själva därför chansen att visa vem var utan att någon dömer på 

förhand.  Den positiva attityden i de båda arbetslagen smittade av sig på både Adam och Unal 

vilket ledde till en positiv förstärkning av beteende utifrån den symboliska interaktionismen. 

Det ställdes enligt Adam och Unal hårda krav på arbetsplasten men de upplevde att de klarade 

detta och det tror jag  beror i mångt och mycket på deras redan starka KASAM som fick dem 

att klara av svårigheter och hela tiden kämpa vidare med resultat av en starkare KASAM då 

de genom praktiken kände en ökad känsla av delaktighet. Dessa två unga upplevde sig vara 

betydelsefulla i sitt yrke och omtyckta. De upplevde att familjen var stolta över dem och de 

resultat de nått under tiden i projektet.  Dessa ungdomar var också mycket tacksamma över 

projektet och kunde förstå varför de varit arbetslösa innan. De hade lättare att rannsaka sig 

själva och skyllde inte enbart på samhället som flera av de utan anställningar gjorde.  

     Deras kamrater hade redan under projektet en mycket negativ inställning till sig själva. 

Dessa kände ingen eller mycket liten delaktighet i sitt liv. De hade sedan länge slutat se 

utmaningar som välkomna utan såg istället alla krav och prövningar som ställdes mot dem 



 

som bördor. De hade låg tilltro till sin egen förmåga men vill förklara att arbetslösheten låg 

till grund till följd av dem själva. De flesta ungdomarna var djupt besvikna på samhället som 

de ansåg stängde ut dem. Den av ungdomarna som inte lyckats behålla sin praktikplats var 

också besviken på projektet, då han upplevde att det borde ha gjort mer för att ordna 

anställning åt honom. Sammantaget kan man säga att gruppen som saknade anställning inte 

kände sig det minsta delaktiga i samhället och under projektet inte såg något egenansvar utan 

ansåg att deras framtid vilade i andras händer. De hade ett lågt KASAM och mycket få saker i 

livet engagerade dem.  

     Bland samtliga ungdomar fanns under projektet en tydlig ”vi mot de” känsla. Vi 

symboliseras av förorten medan dom är den svenska medelklassen som tillsätter tjänster och 

undervisar på skolor. Oavsett om man hade jobb eller inte så menade de deltagande 

ungdomarna att det var en nackdel att vara invandrare och bodde man dessutom i en 

segregerad förort så var oturen dubbel. Skillnaden var dock att de med hög KASAM valde att 

se detta som en utmaning och kapitulerade inte mot problemet. Detta kunde också de med 

svag KASAM ha kunnat göra om de fått hjälp och stöd på ett korrekt sätt. 

     I mina intervjuer gjorde jag en intressant iakttagelse. Ungdomarna bytte språk och tonläge 

då de blev intervjuade. Den kaxiga hårda attityden bytas ut mot en mjuk attityd och flera ville 

framstå som sårbara och utsatta. Det är något som har uppstått genom den symboliska 

interaktionismen och förekommer inte bara i intervjuer utan säkert också i andra sammanhang 

så som rättegångar då den åtalade vet att han känner på att ändra tonläge och attityd. Detta 

beteende har givetvis utvecklas i samspel med andra människor. Det var intressant att iaktta 

att de som sade sig vara mest erfarna av att bli intervjuad visade prov på skådespels och 

attitydförändring i högre grad än de som sällan eller aldrig blivit intervjuade. Beträffande att 

deltagarna i projektet ser sig som offer och sårbara tror jag i mångt och mycket beror på att de 

fötts upp med den bilden i sin omedelbara omgivning. Trotts att de är unga män får de från 

lärare höra om sin utsatthet och fick därmed inte hjälp att se brister hos sig själva. På samma 

sätt som man kan utvecklas negativt i fängelse av kriminella genom att man leds in i ökad 

kriminalitet genom samspelet och samvaron med andra kriminella påverkar den symboliska 

interaktionismen ungdomarna under projektet på samma sätt. Med detta menar jag att de 

genom mötet med varandra skapade olika personligheter hos de deltagande beroende på vem 

de skulle möta och fick tips och råd hur de genom sitt eget beteende kunde påverka beslut. 

Genom att kollektivt hela tiden skylla problem och svårigheter på det omgivande samhället 

slapp dessa ungdomar rannsaka sig själva och inse dess brister. Ozan är ett exempel som fick 

sluta på sitt arbete efter praktiken. Han anser att allt är företagets fel trotts att jag genom 



 

omvägar fått höra att han försov sig och hade allmänt svårt med tiderna. I de grupper han rör 

sig i förstärks Ozan åsikter om att det är samhällets fel att han saknar jobb. Med deras menar 

jag samhället och alla de arbetsinstanser som ryms i det. Om Ozan i projektet hade fått höra 

och bearbeta att han bär ett stort ansvar och att det är han som styr sin egen framtid tror jag 

hans möjligheter att behålla jobbet hade varit större. Företaget avskedade inte Ozan för att han 

kom från Fittja utan för att han misskötte sitt jobb. Detta är dock inte bilden av företaget i 

Fittja där Ozan och hans vänner ser det som en förtryckare mot unga invandare. Genom att 

växa upp i en miljö där detta beteende förstärks av lärare och kamrater utvecklas en 

personlighet som är mycket svår att bryta ner och i värsta fall kan leda till ett livslångt 

utanförskap och därmed ett lågt KASAM. Om lärarna under projektet varit ärliga och tydliga 

och försökt bryta ner detta beteende och få ungdomarna att rannsaka sig själva tror jag att 

utfallet av projektet var betydligt annorlunda och ungdomarna hade lärt sig att de inte lönar 

sig att spela några spel eller försöka vara någon annan utan att nyckeln till förändring ligger 

hos dem själva. 

7.3 Efter projektet 

Ingen av ungdomarna var direkt missnöjd med projektet. Alla deltagare utom Jonas och 

Ahmed fick chansen att arbeta med stöd av lönebidrag efter projektet. Ahmed fick dock lite 

senare en lönebidragsanställning. Av dessa fem med lönebidragsanställning lyckades Adam 

och Unal omvandla sin lönebidragsanställning till en fast anställning. Ozan, Ahmed och 

Farudin fick avsluta sin lönebidragsanställning på grund av olika former av dåligt uppförande. 

Dessa tre anser, trots detta, att det har fått ut mycket av projekt och ser sin medverkan som 

något lyckat. Gemensamt för de tre är dock att de anser att skolan inte givit dem det stöd som 

behövs vilket har resulterat i en lång uppförsbacke på gymnasiet.  

Jonas är överlag den som är mest kritisk till projektet och mest missnöjd med samhällets 

insatser. Han är också den som var svårast att intervjua och inom honom ryms det mycket 

frustration. Jonas KASAM är mycket låg och man märks tydligt att hans syn på samhället har 

påverkats av den symboliska interaktionismen då han delar samma åsikter och förhållning 

som andra arbetslösa ungdomar. Man kan tydligt se en skillnad mellan Jonas och till exempel 

Adam. Adam utstrålar glädje och bär på ett högt KASAM. Han har inte påverkats av den 

symboliska interaktionismen utan kan ses att det var delvis hans egna misstag som låg till 

grund för den tidigare arbetslösheten.  Jonas berättar i intervjun att han innan projektet var 

mer glad och energisk med de misslyckanden och den bristen på uppmärksamhet han upplevt 

har haft en negativ påverkan på hans liv. Adam är raka motsatsen till och blir glad samt 



 

kraftfull då han pratar om sitt liv och sin anställning. Adam har utvecklats i motsatt riktning 

jämnt emot Jonas och är mycket tacksam över sitt välbefinnande. Jonas å andra sidan byter 

förhållningssätt från smått kaxig till ömtålig och utsatt under intervjun vilket givetvis är ett 

resultat av att ha formats av andras åsikter och kroppsspråk  

Personligen tycker det är konstigt att Jonas var den enda som inte fick någon 

lönebidragsanställning eftersom han var den av de intervjuade som pratar bäst svenska och 

hade bäst betyg. I intervjun får jag en känsla av att Jonas hade för lite problem för att vara 

med i projektet likt det i Ungdomens hus och borde istället borde ha fått stöd på IV och sen 

efter ett år kunnat börja på gymnasiet byggprogram.  Nu står han istället och stampar i 

ingenmansland med ett starkt förakt mot samhället. 

    I Kalix, Fittja och Sundsvall var majoriteten av de deltagande nöjda med projekten och 

anser att de har utvecklats som människor. Detta beror, enligt berättelser från ungdomarna, i 

mångt och mycket på att lärarna har brytt sig och visat att de tror på ungdomarna. I samtliga 

projekt har flera deltagare dåliga erfarenheter av skola och arbetsförmedling. Ungdomarna har 

krympt istället för att växa hos dessa instanser och brist på självkänsla och motivation har 

inneburit att de i perioder gått sysslolösa. Genom att arbeta upp självkänsla med hjälp av 

personlig coachning och gruppaktiviteter har ungdomarna stärkts och vågat ta nästa steg i 

utvecklingen. I Kalix och Sundsvall får jag bilden av att ungdomarna har växt medan de i 

Fittja beroende på lärarnas bemötande och agerande fortfarande står och stampar på samma 

plats som innan projektet trotts att de likt deltagarna i de övriga projekten anser att lärarna 

varit bra. I intervjuerna med ungdomarna i Fittja upplevde jag att vissa skulle ha behövt mera 

stöd för att få chansen att utvecklas ytterliggare. Dessa åsikter kommer delvis igen i Sundsvall 

där det fanns önskemål om att projekt skulle ha varit längre. En viktig del av projektet är 

enligt de deltagandes åsikt projektlärarnas bemötande. Enligt dessa var lärarna helt fantastiska 

och var mycket engagerade. De flesta av deltagarna upplevde att de kunde prata om allt med 

lärarna vilket de uppskattade. Jag har tidigare nämnt meningsfullhet och begriplighets vikt för 

att känna sammanhang. Av ungdomarnas berättelser får jag bilden av lärarna som handledare 

vilka hjälper deltagarna att skapa sammanhang genom egen reflektion. En bra handledare, 

vilket uppenbarligen deltagarna tyckte de var, kan stärka ungdomen i sin jakt på sammanhang. 

Detta i kombination med ökad tillfredsställelse i form av anställning kan höja vissa av 

ungdomarnas KASAM (Antonovosky, 2005,). De med redan högt KASAM har stärkt det 

ytterliggare medan de med redan lågt har oförändrat eller lägre. De ungdomarna med lågt 

KASAM upplevde sig blivit stärkta av lärarna då det var precis tvärt och om. Att ställa sig hos 

folk och ta deras parti är inte att stärka utan snarare dess motsats.   



 

 Även om projekt lyckats ge ett par av deltagarna i Fittja sysselsättning och en ökad känsla av 

delaktighet finns det fortfarande en djup klyfta mellan svenskar och svenskar vars föräldrar 

härstammar från utomnordiska länder.  Enligt ungdomarna är de enda lösningen för att 

minska den djupa klyftan att flytta till ett ”svenskt” område och välja att umgås med 

”svennar”. I Fittja blir man aldrig svensk sa en av ungdomarna och de andra var mer eller 

mindre inne på samma linje även om de inte uttryckte det ordagrant. Lärarna har i sitt 

bemötande pekat på ungdomarnas bräcklighet i förorten och problemen deras etnicitet vilket 

har påverkat ungdomarnas självsyn.  I varken Acessprojeket eller arbetskarriärprojeket i Kalix 

finns det inte lika uttalade åsikter om utanförskap och en mentalitet som bygger på ”vi mot 

dem”. Detta kan givetvis bero på att de båda städerna är mindre, att deltagarna kommer från 

hela kommunen och inte just ett specifikt problemområde men likväl på att lärarna agerade 

annorlunda och förstärka ungdomarna på ett bra sätt. Att lärarna har vunnit ungdomarnas 

förtroende är givetvis viktigt men jag finner det beklämmande att de genom den symboliska 

interaktionismen har förstärkt utanförskapet. Lärarnas i arbetskarriärprojekt var som sagt 

mycket populära och jag tror att en del i detta beror på att de i samspelet med eleverna 

påverkade dem och förstärkte bilden av dem som utsatta. Detta betyder i enkelt uttryck att 

människans jag och medvetande uppstår och utvecklas genom samspel med andra människor 

och det omgivande samhället.  

     Att de två ungdomar i Fittja som idag har fast anställning vill stanna på jobbet och 

vidareutvecklas måste tyda på att de känner sig meningsfulla och tycker de är lönt att 

förverkliga drömmar utifrån sina förutsättningar (Antonovsky, 2005). Begreppet 

meningsfullhet kan enligt Antonovsky förstås utifrån motivationen att anta utmaningar och att 

det finns en viktig mening att investera i sig själv. Alla ungdomar i studien har haft en mer 

eller mindre tuff uppväxt med många prövningar men har trotts detta i flera fall en stark 

framtidstro. Adam och Unal visar att de behärskar hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet på ett överraskade bra sätt vilket givetvis är positivt för dessa unga då de tre 

begreppen enligt Antonovsky är viktiga hörnstenar i en människas liv för att klara av olika 

former av livssituationer (Antonovsky 2005). De ungdomar som hade sysselsättning vid 

tidpunkten då studien gjordes hade ljusa framtidsplaner. Ett par av dem kunde tänka sig att 

stanna hela livet på arbetsplatsen. En av dessa ungdomar ville också avancera inom företaget 

och på sikt nå en chefsposition. Att förstå sin livssituation är enligt Antonovsky av stor vikt 

för människans framställande av sammanhang. Antonovsky hävdar att begreppet hanterbarhet 

är en viktig beståndsdel för att kunna klara av krav från omgivningen och våga anta 



 

utmaningar som till exempel en vidareutbildning kan vara. På så sätt engagerar man sig i sin 

livssituation precis som dessa ungdomar gjort. 

  Bland dem som har anställning finns det givetvis också orosmoment och främst två orsaker 

hämnar deras framtidsdrömmar. Framförallt är det de i projektet som haft lönebidrag tidigare 

som är oroliga över att de inte kommer få några anställningar i framtiden om deras 

lönebidragsanställning dras in. Dessa tankar om pengar återkommer och också i de utan 

anställningars berättelser. Dessa säger alla att det pratas mycket om pengar överallt och att det 

ska sparas. Farudin konstaterar krasst att det kommer ”gå åt helvete” för många om det dras in 

ännu mer med tanke på att det har ”gått åt helvete” för många när det fanns mer resurser. De 

med högt KASAM kommer stå starka under lågkonjunkturen medan de med lågt kommer få 

det än tuffare. Än av dessa är Farudin vars ord bekräftar Anders Kassmans forskning om 

lågkonjunkturens effekter på de unga i samhället som finns att finna i rapporten Unga utanför 

(Kassman 2002). Kassman Jonas som också har drabbats av lågkonjunkturen går arbetslös 

och ilskan och frustrationen över att vara arbetslös växer sig allt starkare. Det som 

ungdomarna säger bekräftas i Fokus 08 som ingående beskriver de ungdomarna säger då 

rapporten beskriver förorterna som områden som präglas av utanförskap, 

ungdomsarbetslöshet och ohälsa. Fokus 08 tar också upp alla de fördomar som ungdomarna 

beskriver och slår fast att det är en stor nackdel att vara ung invandrare i en förort då man 

söker jobb.  

      Projektmålen bedömer jag vara mycket inte intressanta att jämföra med ungdomarnas 

resultat i diskussionsdelen. Projektmål ett var att 70 % av deltagarna skulle fullfölja projektet 

förutsatt att de inte fått arbete eller börjat studera under projektets gång. Detta mål har inte 

uppfyllts då fjorton deltagare valde att hoppa av när ersättningen visade sig vara lika stor som 

studiebidraget. Av dem som valde att fortsätta i projektet trots ersättning fullföljde alla det. 

Projektmål två innebar att 80 % av dem som avslutat projektet skulle gå vidare till 

lärlingsplats, utbildning, praktik eller arbete. Detta mål uppfylldes då enbart en av 

ungdomarna var sysslolös efter projektet. 

  Projektmål tre var att varje deltagare skulle få en handlingsplan. Detta projektmål har 

uppfyllts då samtliga tillfrågades om detta och alla hade upprättat en personlig handlingsplan 

tillsammans med lärarna. 

Projektmål fyra var att individuell kartläggning och handlingsplan skulle ske och samtliga 

ungdomar intygar att så har skett.  



 

Projektmål fem var undervisning i kärnämnena och möjlighet att läsa in dessa ämnen 

skulle bedrivas. Alla ungdomar har läst kärnämnena men ingen av de deltagande var 

intresserade av att läsa upp dem till godkänt. 

Projektmål sex var att ämnet livskunskap skulle finnas i undervisningen vilket det också 

gjorde. Undervisningen verkar inte lämnat några positiva eller negativa spår då ingen av 

deltagarna kommenterade det annat än att det hade bedrivits. 

 Projektmål sju ar att individuellt stöd av lärarna skulle bedrivas. Denna punkt uppfylldes 

till råge då samtliga deltagarna var nöjda med lärarnas insats. 

Projektmål åtta var ART träning. ART träning har enligt ungdomarna bedrivits utan att 

väcka åsikter bland ungdomarna. 

  Det sista och nionde projektmålet var praktik och detta har uppfyllts då samtliga 

ungdomar fick pröva på att praktisera.     

7.8 Avslutande Diskussion 
I denna avslutande del kommer jag att diskutera hur syftet uppfyllts och om mina 

frågeställningar har uppfyllts. Jag kommer givetvis också ta upp mina resultat i studien. 

 Klart står att majoriteten av projektets mål har uppfyllts. Det enda mål som inte uppfyllt är 

det som gällde att 70 % av deltagarna skulle fullfölja projektet. De som hoppade av i början 

gjorde det på grund utav nytt arbete eller missnöje över ersättningen. Alla deltagarna utom 

Jonas anser sig ha fått ut något av projektet vilket givetvis får ses som godkänt. Jag har 

funderat en del kring det då alla de utan jobb är kritiska mot det mesta i samhället. Jag har en 

teori om att ungdomarna inte ser Ungdomens hus där projektet bedrevs som samhället utan 

som en del av Fittja. Projektet har haft som mål att integrera ungdomar men har misslyckats 

med detta då deltagarna har integreras än mer i Ungdomens Hus men inte i samhället utanför 

norra Botkyrka. I mina möten med ungdomarna har jag upptäckt  att de ser övriga 

samhällsinstanser i och utanför Fittja som samhället. Bland dessa finns till exempel skola och 

arbetsförmedling. Vad detta beror på är jag inte helt säker på men jag tror att det långsiktiga 

arbete Ungdomens hus bedrivit för vinna ungdomarnas förtroende är viktig i kombination 

med att lärarna har ställt sig in hos eleverna och förstärkt deras utanförskap och utsatsatthet är 

en bidragande orsak. Detta i kombination med att de anställda där är har lokal förankring har 

lett till att flera av ungdomarna ser Ungdomens hus som en verksamhet som står på deras 

sida. Detta är givetvis fantastisk men jag tror att både samhället och ungdomarna själva måste 

förändras så att ungdomarna inser att till exempel arbetsförmedlingen finns till för att hjälpa 

dem och stå på deras i sida i kampen mot arbetslösheten. De alla är unga vuxna och det tjänar 



 

ingenting till att förstärka ett negativt beteende likt lärarna gjorde ytterliggare. Det kanske är 

bra på kort sikt men definitivt inte långsiktigt. 

    Det är också solklart att arbetskarriärprojektet ledde till att öka den dolda arbetslösheten då 

fem av sex fick lönebidragsanställningar. Jag kan konstaterar att lönebidragsanställningar är 

en effektiv sätt för kommunerna att visa goda resultat i projekt samt att minska 

ungdomsarbetslösheten i kommunen. Kommunens projektmål finns samlade åtta olika 

punkter. Dessa punkter är väldigt olika och flera betydligt omfattande än andra. Det är lätt att 

säga att projekts lyckats då alla punkterna blev uppfyllda. Det är dock inte speciellt svårt att 

uppfylla punkter så som undervisning i ART, undervisning i livskunskap, upprättande av 

handlingsplan samt individuell kartläggning. Dessa punkter kan uppfyllas på ett par veckor 

medan punkter som att få ut 80 procent av deltagarna i sysselsättning efter projektet är 

betydligt svårare och mer krävande att genomföra. Personligen anser jag att det är direkt 

felaktigt att ha så pass olika projektmål. Nu lyckades man att uppfölja samtliga mål men om 

exempelvis målet om att 80 procent av deltagarna skulle komma ut i sysselsättning efter 

projektet inte hade uppfyllts hade projektet trotts detta varit mycket lyckat då sju av åtta 

projektmål uppfylldes. För ungdomarna tror jag inte det är av stor vikt att få ha gått igenom 

ART, fått en handlingsplan och genomgått en kurs i livskunskap om du inte lyckats få någon 

sysselsättning efter projektets slut. Personligen anser jag att projektmålen var för lätta att 

uppfylla och skulle hellre sätt att de ansvariga fick en större utmaning i form av tuffare 

projektmål som också berörde långsiktigheten i de ungas sysselsättningar. 

      I och med att alla utom Jonas fick en lönebidragsanställning efter projektets slut så kan 

projektet tyckas vara fulländat. Men om man istället väntar i över ett år på att utvärdera 

projektet, som jag gjort, kan man konstatera att endast två av de sex i projektet har någon 

sysselsättning och att majoriteten av dem som fick en anställning inte lyckades behålla den 

eller omvandla den till en vanlig anställning. Dessvärre uppfylls projektmålet angående 

sysselsättning då det endast kräver att ungdomarna ska ha sysselsättning efter projektet. Om 

sedan alla blir av med sin sysselsättning spelar ingen roll då projektmålen  redan är uppfyllt 

och inget av de andra tar upp långsikta effekter av projektet. Att ungdomarna inte i full 

utsträckning lyckades behålla sina jobb beror givetvis på en rad olika saker men jag tror att 

det grundläggande problemet är att kommunen ansåg sig vara mer än nöjda då projektet 

resulterade i fem anställningar av sex möjliga.  Därför släppte kommunen dessa ungdomar 

och lät dem klarar sig själva. Allt det stöd och arbete som de anställda i projektet hade lagt ner 

försvann från ungdomarna vilket resulterade i att tre av dem inte klarade att behålla sitt jobb. 

Detta innebär inte bara att ungdomsarbetslösheten ökar utan också att det hänger fyra unga 



 

män i Fittja centrum vars liv kantats av misslyckanden. Tyvärr finns det en stor risk att dessa 

fyra män väljer fel bana i livet. En bana som kan komma att bli mycket kostsam för både dem 

och samhället. .För varje människa som helt i onödan misslyckas med att få möjlighet att 

komma in i arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd går 

kommande produktionsvärden på cirka åtta till tio miljoner kr förlorade Till detta ska också 

läggas till alla de kostnader för dennes försörjning och eventuella vård- och 

behandlingsinsatser   

7.9 Egna reflektioner 

 Alla de deltagande ungdomarna har en sak gemensamt. De har gått på Fittjaskolan och sedan 

inlett studier på IV-programmet på Sankt Botvids gymnasium. Att ingen av dessa sex unga 

män har påbörjat ett gymnasieprogram. Detta måste givetvis ses som ett misslyckande och jag 

kan ibland inte förstå IV-programmets upplägg. De sex unga män som inledde sina studier där 

var vid den tidpunkten överlag inte speciellt motiverade. IV programmet måste skapa 

motivation och de anställda måste vara de lärare på skolan som mest av allt brinner för sitt 

arbete för utan en entusiastisk lärargrupp har jag svårt att se att resultaten för eleverna ska bli 

goda. De flesta av dem som hamnar på IV-programmet har dåligt självförtroende och saknar 

framtidstro. Genom att använda sig av coacher och individuella upplägg för studier tror jag att 

man kan hjälpa dessa unga att komma in på ett gymnasieprogram. Projektet i Ungdomens hus 

visade att det tillvägagångssättet är framgångsrik även om det ledde till att deltagarna 

hamnade i praktik och sedan jobb. Om sedan lärarnas bemötande hade varit mer 

professionella  och mindre inställsamt tror jag att projektet hade varit långt mer lyckat. 

      Efter att ha mött deltagarna i projektet har jag undermedvetet förstått att de inte orkar med 

mer misslyckanden. De har misslyckats på högstadiet och sedan på gymnasiet. Rädslan för att 

misslyckas gör att de hellre prövar på att jobba istället för att plugga då arbetslivet är en plats 

där de inte misslyckats lika markant som i skolan. Om IV-programmet istället skulle kunna 

kombinera arbete och studier och låta eleverna exempelvis prova på praktik på en byggnads 

eller elfirma för att där förhoppningsvis inse att de har talang för yrket. Den visdomen gör att 

de vet att de kommer att de tror på sig själva och ser studier i exempelvis matte och svenska 

som något nödvändigt för att få sin examen och därmed ett yrke. Jag tror att det är betydligt 

enklare att plugga då man vet att det leder till något istället för som idag där många ungar går 

IV-programmet utan en aning om vad det ska leda till. 

      Jag är givetvis medveten om att Sankt Botvids gymnasium och Fittjaskolan inte har 

tillräckliga resurser och många elever med olika problem. De jag har intervjuat vittnar om ett 



 

hårt arbetsklimat för lärarna och ständiga nyanställningar då lärarna inte orkar jobba mer än 

ett par år i skolan. Det måste satsas på skolor likt dessa för att det inte går att jämföra en 

innerstadsskolas behov med en förorts. I Fittja finns många flyktingar med begränsande 

svenska och traumatiska upplevelser som behöver extra resurser. Inga av de ungdomarna jag 

intervjuat har blivit utredda om de har någon diagnos eller svårighet. Flera av dem uttrycker 

att de har svårt att sitta still och man kan misstänka att någon av dem har någon 

bokstavskombination som diagnos. Det får inte bli inflation i diagnoser och utredningar men 

tyvärr upplever jag att möjligheterna att få extra hjälp är små såvida man inte har en diagnos. 

Det är min uppfattning om verkligheten i dagens Sverige. Hjälp är ingen självklarhet utan 

kräver ofta påtryckningar. Saknar man resurser som kan påverka och argumentera går hjälpen 

ofta förlorad. En hjälp som skulle kunna innebära skillnaden mellan en känsla av delaktighet 

eller inte. 
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 Bilaga: 1   

Innan projektet  

 
• Berätta lite om dig själv och din uppväxt? 
• När avslutade du skolan?  
• Vad var anledningen till att skolgången avslutades? 
• Vad gjorde efter att skolgången avslutades? 
• Hur upplevde du din skoltid? 
• Vem tillfrågade dig att få möjligheten att delta i arbetskarriärprojekt? 
• Vilka andra alternativ fanns för dig vid denna period? 
• Vad var anledningen till att du började i arbetskarriärprojekt? 

 
 

Under projektet 
 

• Vad var din upplevelse av projektet?  
• Vad anser du om lärarna i projektet? 
• Vad ansåg du om de tre blocken; praktik, studier och fysisk träning?  
• Vad anser du om Ungdomens hus som projektets lokal? 
• Hur var din relation till lärarna? 
• Hu var din relation till övriga deltagare?  
• Om du fick möjlighet att förändra något till ett framtida projekt vad skulle det vara? 
• Anser du att du fick tillräckligt med stöd i projektet? 

 
 
 
Efter projektet 
 

• Vad hände anser du om praktiken? 
• Vad hände efter praktiken? 
• I vilken eventuell anställningsform har du arbetat i efter praktiken? 
• Anser du att du är mer delaktig i samhället efter projektet? 
• Hur och vart fick eventuellt du arbete?  
• Anser du att samhället gett dig tillräckligt stöd? 
• Hur ser dina framtidsplaner ut? 
• Skulle du rekommendera någon, i samma situation som du var då började projektet 
började, att genomgå ett eventuellt nytt projekt med samma upplägg? 
• Finns det något övrigt du vill tillägga? 
 

 
 
 


