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Abstrakt 

Unga vuxna som saknar gymnasiekompetens och arbete riskerar att hamna i utanförskap. 

Individer i dessa grupper är i behov av särskilt stöd och hjälp från samhället. 

Arbetsmarknadsåtgärdens (AÅ) syfte är att stödja individer i behov av samverkande 

rehabiliteringsinsatser och underlätta möjligheterna för individer att uppnå egen försörjning. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever den sociala 

bakgrundens betydelse i en rehabiliteringsprocess. En kvalitativ ansats valdes för studien. Sex 

deltagare i en AÅ intervjuades med semistrukturerade intervjuer för att samla in relevant data. 

Materialet bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys på manifest och latent nivå. Resultatet 

visade på betydelsen av ett antal faktorer knutna till uppväxt, kontakt med AÅ och 

rehabiliteringsprocess som inverkade på hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever den 

sociala bakgrundens betydelse i en rehabiliteringsprocess. Dessa faktorer hade betydelse för 

bland annat utbildning, familjens betydelse samt stöd från AÅ eller annan aktör. Upplevelsen 

av betydelsen mellan den sociala bakgrunden och deltagandet i en rehabiliteringsprocess kan 

bland annat relateras till vilken social position en individ hade med sig i livet och som kunde 

ha betydelse för vilka förutsättningar det gav för individen i framtiden. Förslag på vidare 

forskning inom området är att studera denna grupp efter avslut på AÅ, men även att studera 

gruppen unga män som befinner sig i liknande situation som denna studie beskriver. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla deltagare som ställt upp på intervjuer där ni delat med er av 

era upplevelser och tankar till oss. Utan er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även tacka medarbetarna på AÅ som hjälpt oss med urvalet av deltagare 

samt lånat ut era lokaler till oss. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Rita Sjöström, som genom sitt enorma 

engagemang gett oss stort stöd och vägledning för att kunna genomföra denna studie. 

Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer! 

 

Sofia Wallin & Ulrika Jaldemark 

Härnösand, juni, 2015 
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1. Introduktion 
Förutsättningarna för unga vuxnas arbetsmarknadsetablering och försörjning har förändrats 

drastiskt sedan Sverige drabbades av finanskrisen under 1990-talets början. Den ekonomiska 

krisen under 1990-talet innebar att flera arbeten försvann och långtidsarbetslösheten blev 

vardag för många unga vuxna, vilket satte spår även för dagens arbetslöshet (Carlén & Löfgren, 

2009). Utbildningsperioderna har förlängts och det tar allt längre tid innan unga vuxna hittar 

varaktiga arbetstillfällen. En större grupp än tidigare fastnar i ett långvarigt utanförskap på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och andra mål som anses vara viktiga i vuxen livet. År 

2014 låg siffran på arbetslöshet i gruppen 24-34 år på 7,7 % vilket motsvarar 84 600 unga vuxna 

i Sverige (Ekonomifakta, 2015).  

De ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet löper en betydligt större risk att vara 

arbetslösa under de följande tio åren än de som fullföljt en gymnasieutbildning. Vidare beskrivs 

betydelsen av sociala kontakter som är betydelsefulla då det gäller att komma in på 

arbetsmarknaden (Nordström Skans, 2004). Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor 

och i den västerländska kulturen har arbetet antagit en mycket central position som är direkt 

kopplad till vår upplevelse av vilka vi är och vår kompetens. Ett arbete ger oss självständighet 

genom egen ekonomi, ett socialt sammanhang, en känsla av att kunna bidra med något och en 

identitet (Baker & Jacobs, 2003).  

Långvarig arbetslöshet kan dessutom skapa känslor av att inte duga och även på sikt depression 

hos den enskilde individen. Situationen som arbetslös bidrar till att vi ser oss själva som mindre 

värda och befäster en social underordning. Arbetslösheten försvagar på så sätt vår självkänsla. 

Denna upplevelse kan också leda till ett undvikande av situationer där dessa känslor kan tänkas 

uppkomma (Scheff, 1994).  

Människor har ett behov av att få uppleva och få bekräftat att de ingår i eller är delar av ett 

socialt sammanhang, men om distansen mellan individen och andra upplevs för stor hotas 

individen av isolering (Scheff, 1994). Arbetslösa uppger att de är mindre trygga, har en lägre 

självkänsla och en mindre tro på sin egen förmåga. En självklar följd av ett längre utanförskap 

blir då en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa av olika slag (Orth-Gomér & Perski, 2011; Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2011).   

Efter att författarna till denna studie uppmärksammat ett flertal artiklar i media om den ökade 

arbetslösheten bland unga vuxna, valde författarna att göra en studie kring de unga vuxna som 

befinner sig i en rehabiliteringsprocess. Fokus i undersökningen avsågs vara att studera den 
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sociala bakgrundens betydelse bland unga vuxna som deltar i en rehabiliteringsprocess. Fokus 

låg även på att studera om begreppet locus of control som beskrivs som kontrollfokus kan ha 

betydelse i denna process. Locus of control är ett sätt att definiera hur en individ uppfattar sin 

förmåga att styra och påverka sin tillvaro. Begreppet syftar på individens uppfattning om 

hans/hennes eget liv ligger i eller utanför den egna förmågan att påverka (Karlsson, 2012). 

Teorin som har studerats kring den sociala bakgrunden är främst Bourdieus kapitalteori (1994), 

samt den socioekonomiska indelningen det vill säga vilken samhällsgrupp en individ tillhör.  

Då tidigare forskning främst varit inriktad på den sociala bakgrunden och missbruk blev målet 

för den här studien istället att undersöka om det finns kopplingar mellan den sociala bakgrunden 

och rehabiliteringsprocessen. Den sociala bakgrunden syftar i den här studien på individers 

uppväxt förhållande samt deras utbildning- och socioekonomiska bakgrund.  

1.1 Begreppsdefinition  

Unga vuxna: I denna studie syftar begreppet unga vuxna på åldrarna 23-33 år.  

AÅ: Med hänsyn till de forskningsetiska principerna kommer den verksamhet vi beskriver i 

denna uppsats att namnges för Arbetsmarknadsåtgärd (AÅ).  

Arbetslös: Att räknas som arbetslös är när en individ saknar sysselsättning men vill och kan ta 

ett arbete inom 14 dagar samt aktivt söker ett arbete under de senaste fyra månaderna, men även 

om man väntar på att börja ett nytt arbete inom tre månader (Ekonomifakta, 2014).  

Social bakgrund: Individers uppväxtförhållanden, utbildning- och socioekonomisk bakgrund.  

Försörjningsstöd: är ett kontantstöd i form av kontantutbetalning. Men kan även bestå i att 

arbetslösa individer får medverka i arbetsmarknadsinsatser för att få ersättning (Sjödin & 

Trygged, 2014). 

Långtidsarbetslös: En person som varit arbetslös i mer än ett halvår räknas som 

långtidsarbetslös (Ekonomifakta, 2015).  

Arbetsmarknadsinsats: Arbetar för att få fler personer i arbete. Insatser ska bidra till den 

framtida kompetensförsörjningen - för kommunen såväl som för andra arbetsgivare i regionen. 

Alla insatser ska främja ökad mångfald och integration (Socialvetenskap, 2015). 

Rehabiliteringsprocess: Genom organiserad samverkan ökar möjligheterna att utnyttja den 

samlade kompetensen och att tillvarata kunskaper och erfarenheter från olika myndigheter och 

verksamheter vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering (Arbetsförmedlingen, 2015). 

Traineejobb: Med ett traineejobb är målet att individen ska kombinera arbete och utbildning 

på vardera 50 % (Regeringen, 2015a). 
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Utbildningskontrakt: Utbildningskontraktet är en möjligheten till att studera heltid, det vill 

säga 100 % eller att kombinera studier med praktik eller arbete (Regeringen, 2015a). 

Habitus: Begreppet används främst inom sociologin av Pierre Bourdieu. Habitus skapar 

gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv. Habus är också ett medel för att avgränsa 

sig från andra grupper (Bourdieu, 1994; Olesen, 2011). 

Psykisk ohälsa: Kan ses som ett övergripande begrepp som kan inkludera allt från oro eller 

nedstämdhet till psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression (Winroth & Rydqvist, 

2008). 

GAD: Generaliserat ångestsyndrom gör att man känner sig konstant osäker och ängslig men 

även ledsen, trött samt ångest. Symptomen visas redan under barndomen eller under tonårstiden 

(Dalenstam, 2012). 

Emotionell instabil personlighetsstörning/Borderline: Innebär att man som individ har en 

känslomässig sårbarhet som gör att man kan pendla kraftigt mellan starka känslolägen. 

Diagnosen kommer oftast runt 20-års ålder. Denna störning är inte säker att man har hela sitt 

liv utan den kan försvinna (Byström, 2015). 

Bipolär: Även kallad manodepressiv sjukdom visar sig i att man pendlar i att må bra/dåligt. 

Antingen är man på toppen och mår jättebra för att i nästa stund hamna på botten och bli djupt 

deprimerad. Symptom visas oftast första gången under tonåren. Är även ärftligt så risken att 

insjukna är större om en familjemedlem har diagnosen (Backlund, 2013). 

ADHD: En neuropsykiatrisk diagnos som karaktäriseras av följande tre särdrag: 

ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Orsaken till ADHD visar på onormala höga 

nivåer av dopamin i hjärnan, framförallt i pannloben vilket medför svårigheter med 

koncentration och uppmärksamhet. Är ärftligt vilket påverkar att risken att drabbas av ADHD 

är större om det finns i familjen (Karlsson, 2012).         

1.2 Bakgrund 

Den höga arbetslösheten då det gäller unga vuxna har en hög prioritering av regeringen att lotsa 

dessa individer till någon form av sysselsättning. Den centrala betydelsen är att få de unga 

vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. Bland annat för att de ska kunna bidra till samhället 

och växa till självständiga individer (Regeringen, 2014a, 2014b).  

Under 2012 fick Arbetsförmedlingen (AF) ett uppdrag från regeringen där fokus på insatser var 

till individer som riskerade att hamna i långtidsarbetslöshet. Tidiga insatser erbjuds till de 

individer som riskerade långvarig arbetslöshet och som är i behov av stöd att komma ut i någon 

form av sysselsättning (Regeringen, 2013).  
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Den ökande arbetslösheten hos unga vuxna är ofta en stor utmaning för kommunerna. Dessutom 

resulterar en låg sysselsättningsgrad; det vill säga deltidsarbete och den ökade arbetslösheten 

till att färre individer betalar skatt vilket kan leda till frustation för såväl den enskilde individen 

som för samhället (Sjödin & Trygged, 2014).  

Ersättningsreglerna hos arbetslöshetskassan (a-kassan) har ändrats år 2010 efter regeringsskiftet 

vilket har påverkat att färre individer ansluter sig till a-kassan. Detta kan medföra att allt fler 

individer är i behov av hjälp i form av försörjningsstöd på grund av att de saknar rätten till a-

kassa. Försörjningsstödet är ett kontantstöd i form av kontantutbetalning men kan även bestå i 

att arbetslösa individer får medverka i arbetsmarknadsinsatser för att få ersättning (a.a.). 

Kommunerna kan även erbjuda en viss sysselsättningsersättning på uppdrag från 

Arbetsförmedlingen men oftast har kommunerna sin anknytning till Socialtjänsten där målet är 

att hjälpa den enskilde individen till självförsörjning (a.a.).  

Arbetslinjen är en princip som handlar om att ge arbetslösa individer ett arbete eller ordna någon 

form av sysselsättning istället för att ge bidrag (kontantstöd). Arbetslinjen är kopplad till det 

man kallar aktivering av arbetslösa. Ett aktivt stöd är sysselsättning i form av praktik, utbildning 

eller någon form av arbete. Kontantstödet är då kopplat till ett passivt stöd. Arbetsförmögna 

individer förväntas att aktivt söka arbete eller annan sysselsättning såsom utbildning eller en 

godkänd aktiveringskurs för att få sitt bidrag (a.a.).   

1.2.1 Samarbetsformer för att minska arbetslöshet hos unga vuxna 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har under november 2014 träffat politiker och lokala 

Arbetsförmedlingar i ett flertal kommuner i Sverige. Syftet har varit att diskutera hur man kan 

hitta lösningar för att minska unga vuxnas arbetslöshet. Förslaget är att hitta nya 

samarbetsformer samt att försöka underlätta samverkan mellan stat och kommun för att minska 

arbetslösheten hos unga vuxna. Målet är att utgå från befintliga arbetsmarknadspolitiska 

insatser, som innebär att de unga vuxna som saknar en fullgjord gymnasieutbildning ska ges 

möjlighet till praktik, kombinerat arbete och utbildning. Slutredovisningen av detta projekt är 

beräknat till februari 2018 (Regeringen, 2015b).  

Arbetsmarknadsministern har fått ta del av synpunkter, förslag och exempel från olika 

kommuner i Sverige och tillsatt en delegation för att underlätta samverkan mellan kommunerna. 

Delegationen för unga vuxna till arbete har fått tagit del av detta material och kommer att 
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använda sig av det i fortsatt arbete för att verka för arbetsmarknadspolitiska insatser mot 

arbetslöshet för unga vuxna (Regeringen, 2014a, 2014b).  

Målet är att få större genomslag på lokal nivå. Cirka 75 miljoner kronor under 2015 är de 

resurser man har att tillgå för att dessa insatser ska främja samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och de lokala kommunerna. Förutsättningarna för en framgångsrik kamp 

mot arbetslösheten hos unga vuxna är att samverka mellan kommuner, landsting, samhällets 

organisationer och arbetsmarknadens parter (Regeringen, 2015b). 

1.2.2 90-dagarsgaranti för unga 

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att successivt införa 90-dagarsgaranti som 

innebär att unga arbetslösa individer ska ha en gräns för hur länge de kan vara arbetslös innan 

individen måste erbjudas en insats som ska leda till arbete eller utbildning. Gränsen för tiden 

som arbetslös är 90 dagar (Regeringen, 2014c, 2014d). 

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets 

organisatörer och det privata näringslivet är en förutsättning för att få bukt på arbetslösheten 

hos unga vuxna. Kommunerna erbjuds tillsammans med Arbetsförmedlingen att utforma denna 

garanti. En förutsättning för att detta ska lyckas är att kommunerna bidrar med deras kunskaper 

och engagemang för att få ut arbetslösa unga vuxna till någon form av sysselsättning 

(Regeringen, 2014a, 2014b, 2014c, 2015b).   

Traineejobb är främst till de unga vuxna mellan 20-24 år med en fullföljd gymnasieutbildning. 

Traineejobb går ut på att unga vuxna kan kombinera arbete utifrån relevant yrkesutbildning där 

det råder brist på anställda eller där de är många som inom närmaste framtiden går i pension. 

Med ett traineejobb är målet att individen ska kombinera arbete och utbildning på vardera 50 

%. Förutsättning för att det ska fungera är att regeringen kan underlätta möjligheterna till 

utbildning som går att förena med arbete på 50 % (a.a.). 

För de unga som saknar en fullgjord utbildning vad gäller grund- och gymnasieskola är risken 

stor att hamna i långvarig arbetslöshet, därför finns ett utbildningskontrakt som regeringen 

satsar på som innebär att arbetslösa unga vuxna utan utbildning får chansen att återuppta sina 

studier med målsättning att slutföra ett godkänt gymnasiebetyg. Grundtanken med 

utbildningskontraktet är att det ska finnas möjlighet till att studera heltid, det vill säga 100 % 

eller att kombinera studier med praktik eller arbete. Förutsättningar för att det ska lyckas är att 
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det finns samarbete mellan stat och kommun. Regeringen tror att möjligheten till att få ett 

traineejobb eller utbildningskontrakt kan träda i kraft tidigast från 1 augusti, 2015 (a.a.). 

1.2.3 Vad händer med unga vuxna som hamnar utanför arbetsmarknaden 

Många unga vuxna som hamnar utanför arbetsmarknaden kan inte försörja sig själva, utan lever 

på olika former av bidrag, bistånd och andra åtgärder från stat och kommun. En del av dem 

befinner sig i en gråzon efter avslutade studier utan fullständiga betyg, trassliga 

uppväxtförhållanden eller annan problematik som kan påverka deras liv att skapa delaktighet i 

samhället, som ansvarsfulla individer (Milton, 2006). 

Enligt Vinnerljung, Berlin och Hjelms (2010) studie framkom det att en avslutad grund- och 

gymnasieskola är en avgörande faktor för att undvika långvarigt utanförskap. Avslutar 

individen inte sin grundskola så löper denne en 50 % ökad risk att senare i livet utveckla ohälsa 

och sociala problem.  

Milton (2006) skriver i sin avhandling att en utgångspunkt är att arbete går före åtgärder. Om 

arbete inte finns, skall de arbetslösa erbjudas lämplig utbildning eller praktikplats som kan leda 

till arbete. De enskildas ansvar för sin försörjning är något som betonas, samt krav på 

motprestation för att erhålla bidrag. Dessa krav på arbetslösa unga vuxna kan förstärka 

möjligheter till att uppnå egen försörjning genom att människor får hjälp att nå positiva 

förändringar i sina liv och möjlighet att tillvarata sina egna resurser (Milton, 2006). 

Inom den offentliga sektorn är det främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten som arbetar med att individer ska uppnå egen försörjning eller ge andra stödjande 

insatser. I den kommunala sektorn finns arbetslivsförvaltande enheter vars uppgift är att bidra 

till att kommunmedborgarna utvecklas och får möjlighet till egen försörjning (Regeringen, 

2015b).  

I denna studie utgår vi från ett fall i en kommun i Västernorrland som arbetar med att 

rehabilitera unga vuxna till arbete eller annan form av sysselsättning. År 2008 startades i den 

aktuella kommunen ett projekt som finansierades av Samordningsförbundet och kommunen, 

vars mål var att stödja individer mellan 18-27 år som har behov av rehabiliteringsinsatser och 

underlätta för dessa individer att uppnå egen försörjning. Denna verksamhet är fr.o.m. 2012 en 

implementerad verksamhet i kommunen och har i dagsläget ingen övre åldersgräns för att delta 

i åtgärden.   
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1.2.4 Unga vuxna med psykisk ohälsa 

En av många orsaker till att unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa är bland annat störd 

föräldrakontakt, även ångest och ängslan är relativa vanliga symtom. Det anses bland annat att 

“störd föräldrakontakt, som ofta blir fallet vid familjeupplösning, spelar en betydande roll. 

Omkring 40 procent av svenska barn får erfara en eller flera familjeupplösningar före 18 års 

ålder, enligt tillgänglig statistik. Detta inkluderar både upplösta äktenskap och upplösta 

samboförhållanden” (Iwarsson, 2004, s. 1085). Diskussioner har även förts kring andra tänkbara 

orsaker till psykisk ohälsa, som exempelvis stressen i skolan och den ökade individualiseringen 

i samhället (Hagqvist, 2011). 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna har ökat under 1990- och 2000-talet och det är främst 

depressioner och ångestsjukdomar som har eskalerat (Socialstyrelsen, 2013). Arbetslösheten är 

mycket hög inom denna grupp och dessvärre är ofta vägen till arbete svår för individerna trots 

att de flesta skulle vilja ha ett arbete (Nygren, Markström & Sandlund, 2009). 

Den negativa ökningen av psykisk ohälsa bland unga vuxna har bland annat sina rötter i 1990-

talets ekonomiska kris med massarbetslöshet (Hagqvist, 2011) och under 2000-talet kom allt 

fler unga vuxna att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning till följd av psykisk sjukdom. Psykisk 

ohälsa innebär för den enskilda individen väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom 

många viktiga livsområden (Nygren et al., 2009). Många olika rehabiliteringsaktörer är ofta 

involverade och samordning är en stor utmaning i kommunerna. Det finns dock en relativt lång 

tradition av insatser i arbetstränande syfte och arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2001).  

Det gemensamma synsättet för olika typer av insatser har varit att i skyddad miljö stegvis träna 

olika arbetsfärdigheter innan en arbetsplats på öppna marknaden med verkliga arbetsuppgifter 

blivit aktuell (Nygren, et al., 2009).  

1.2.5 Beskrivning av en arbetsmarknadsåtgärd 

Den arbetsmarknadsåtgärd (AÅ) som beskrivs som underlag i denna uppsats har till 

huvudsakligt syfte att stödja individer i behov av samverkande rehabiliteringsinsatser. AÅ har 

även till uppgift att underlätta möjligheten för dessa individer att nå egen försörjning.  

Målet med AÅ är att individen skall komma ut i arbete, studier eller annan sysselsättning. 

Eftersom tiden för AÅ är begränsad till ett år men kan vara kortare eller längre hinner inte alla 
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deltagare nå det målet. Dock menar personalen i verksamheten att det har påvisats att deltagarna 

gör personliga vinster under detta år och lägger grunden som behövs för att öka sina möjligheter 

till egen försörjning (Å. Engqvist, personlig kommunikation 1 april, 2015). 

Målgruppen i AÅ är personer 18 år och äldre i behov av samverkande rehabiliteringsinsatser. 

För att delta skall tre huvudkriterier vara uppfyllda; 18 år och äldre; aktuell hos minst två 

myndigheter; inte aktivt alkohol- eller drogmissbruk (a.a.). 

Till denna arbetsmarknadsåtgärd kommer individer som tidigt i livet riskerar att hamna i ett 

utanförskap och arbetslöshet. Dessa personer har ofta varit föremål för ett flertal insatser från 

olika myndigheter. Genom att förebygga ett fortsatt utanförskap för målgruppen finns stora 

vinster att hämta; personliga för individen och ekonomiska för samhället (a.a.). 

1.2.6 Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd 

AÅ har 20 platser och bygger på en rullande intagningsprincip det vill säga en ut - en in. Vilka 

som får en plats i AÅ beslutas via samordningsförbundets (SOF) beredningsgrupp, men först 

skall individen informeras och ge sitt medgivande att vilja delta i rehabiliteringsinsatsen.     

Handläggare från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Kommun och Landsting träffas för att 

aktualisera individer som kan vara i behov av att delta i AÅ. Gruppen bereder varje ärende med 

utgångspunkt för de ovan beskrivna huvudkriterier för målgruppen därefter sker en prioritering 

utifrån de platser som finns samt individens behov.  

När en individ genom beredningsgruppen erbjudits plats får AÅ ett personuppgiftsformulär 

samt medgivandet. Individen inbjuds sedan till en första informationsträff och får därefter göra 

ett aktivt val att delta eller inte (Å. Engqvist, personlig kommunikation 1 april, 2015).  

Individen som blir aktualiserad för AÅ inleder detta med tre träffar. Vid den andra träffen 

lämnar individen ett svar om han/hon önskar delta i denna AÅ. Därefter kan en individuell plan 

upprättas som syftar till att starta en tankeprocess hos individen vad han/hon vill med sin 

framtid, samt ge en självskattning över de egna resurserna. Med självskattning menas de starka 

och svaga sidorna deltagarna upplever att de besitter, exempelvis kan det vara att någon är bra 

på det estetiska och andra är mer praktiker. 

Den individuella planen är deltagarens egen och ger en bild av var deltagaren befinner sig vid 

inskrivningstillfället när det gäller självskattning och uppsatta mål för framtiden. Planen tas 

fram av medarbetarna igen vid utskrivningssamtalet för att tillsammans diskutera deltagarnas 

utveckling på AÅ. Medarbetarna berättar även att planen kan behöva tas fram vid tillfällen då 
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deltagaren upplever att inget händer i deras rehabiliteringsprocess för att diskutera de mål och 

den självskattning de tillsammans satt upp i början av rehabiliteringsprocessen. Eftersom det 

krävs någon form av motprestation för att få fortsatt ersättning/bidrag från Försäkringskassan 

så ser de flesta individerna positivt på att få delta i AÅ (a.a.).  

Rehabiliteringsprocessen fortsätter sedan med individuella samtal, gruppträffar arrangeras två 

gånger i veckan och samverkan med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Socialförvaltningen etc. Förändringsprocessen är individuell och kan 

beskrivas som att fokus ligger på individens egna upplevelser och reflektioner. Det kan innebära 

insikter om sin egen livssituation, samt det ansvar individen har för att komma närmare egen 

försörjning.  

När deltagare kommer till AÅ är de ett “blankt blad”. Tanken bakom det är att deltagaren får ta 

ansvar och välja vad och när denne vill berätta om sitt liv och sig själv. Det möjliggör 

också fokus på deltagarens styrkor och resurser. Genom att ta reda på en deltagares historik hos 

en annan myndighet finns eventuell risk att detta kan påverka medarbetarnas syn på deltagarna. 

En risk kan då vara att medarbetarna på AÅ ser hinder och begränsningar istället för deltagarnas 

styrkor och resurser.  

Utifrån deltagarens nuvarande livssituation, skapas förutsättningar för möten med 

medarbetarna på AÅ genom anpassning av tider och platser för träffarna. Det är i denna fas som 

anknytning; en arbetsrelation i tillit och förtroende, byggs upp mellan deltagare och 

medarbetare. 

De gruppträffar som anordnas inom AÅ har som syfte att bidra till goda rutiner; vara ett första 

socialt steg; ge möjlighet till fysisk aktivitet; samt ett tillfälle att fokusera på hälsoteman både 

teoretiskt och praktiskt. Tillsammans med deltagarna planeras fortlöpande de individuella 

samtalen, gruppträffarna och eventuell arbetsträning/praktik (a.a.). 

Miljön i AÅ har en avgörande betydelse och anses vara viktig i processen. Deltagarna kommer 

till en centralt belägen lägenhet i centrum, en ”hemmiljö” som tillsammans med övrigt 

bemötande syftat till att vara myndighetsbefriad. Med myndighetsbefriad miljö menas, en 

mötesplats som inte påminner om ett kontor. Där mötet mellan deltagare och medarbetare sker 

på ett avslappnat sätt i form av vänlighetssignaler. Med vänlighetssignaler menar Hilmarsson 

(2012) en mjuk och varm blick med en fast men flexibel ögonkontakt. Ett anpassat röstläge som 

matchar motparten samt ett lugnt, öppet kroppsspråk som återspeglar lugn och säkerhet. 
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1.2.7 Avslutande process inom AÅ 

Deltagarnas tid i AÅ är begränsad till ett år, men kan även vara kortare eller längre. 

Avslutningen sker inte förrän en framtida plan är tydlig för deltagaren. Anslutningsprocessen 

är viktig och påbörjas och medvetandegörs tidigt för att skapa ett väl förberett avslut. 

Deltagarna får i uppdrag att planera och bestämma sin egen avslutningstid inom en viss tidsram. 

Vid den avslutande träffen gör deltagaren samma självskattning som vid en av de inledande 

träffarna. Dessa båda självskattningar utgör en grund för jämförelse i ett avslutande samtal. När 

det är aktuellt med överlämnande till någon myndighet genomförs ett eller flera gemensamma 

planeringar tillsammans med deltagaren och aktuell myndighetsperson. Vid avslutningen 

erbjuds deltagaren en uppföljningsträff cirka tre månader framåt i tiden (Å. Engqvist, personlig 

kommunikation, 1 april, 2015). 

1.3 Tidigare forskning och teorier 

Det finns omfattande forskning och en mängd etablerade teorier om den sociala bakgrundens 

betydelse samt psykologiska begrepp om hur individen uppfattar sin förmåga att styra och 

påverka sin tillvaro. 

1.3.1 Socialt kapital 

Socialt kapital är en resurs för samhället att bidra till positiva resultat inom både ekonomi och 

hälsa för den enskilda individen. Begreppet socialt kapital har vuxit fram som en idé som kan 

hjälpa individer vidare att se sambandet mellan unga vuxnas hälsa, välbefinnande och sociala 

sammanhang. Desto mer vi satsar på socialt kapital som en hälsotillgång tidigt i livet, desto mer 

kan unga människor stärka sin hälsostatus både inom familjen, i skolan och samhället. Vilket 

på sikt kan ge vinster på alla dessa nivåer genom att exempelvis ohälsa vid långtidsarbetslöshet 

kan undvikas som kostar både individen och samhället stora pengar (Morgan & Haglund, 2012; 

Malmqvist, Vinberg & Larsson, 2007). 

Tidigare studier som gjorts av bland annat Ali, MCWhirter & Chronister (2005) visar skillnader 

mellan låg och hög socioekonomisk klass. Individer med högre socioekonomisk bakgrund har 

ett större intresse för arbete, större resurstillgångar samt lättare att anpassa sig socialt då det 

gäller karriären. Till skillnad mot de individer med lägre socioekonomisk klass som har sämre 

förutsättningar att lyckas med skolgång, karriären samt minskad ekonomiskt stöd. Resultatet av 
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detta kan vara att individen får lägre självkänsla då det gäller exempelvis tron på framtida yrken 

(Ali, et al., 2005).  

Individer med en högre social klass erbjuds dessutom socialt stöd och högre förväntningar i 

större utsträckning än de individer från lägre klass gör vilket skapar olika förväntningar mellan 

individerna (Schoon, Martin & Ross, 2007; Lapour & Heppner, 2009). Vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå har även visat sig ha en stor betydelse för påverkan av vad som förväntas av 

sina barn. Föräldrar med hög utbildningsnivå ställer högre krav och har större förväntningar på 

sina barns akademiska utbildning (Schonn et al., 2007).    

Enligt Kalantaris (2012) forskning framgår det att stöd från sina vårdnadshavare är viktiga 

faktorer för att individen ska stärka sina mål och beslutsunderlag för framtidens karriärval. 

Morgan och Haglund (2012) skriver att desto tidigare i livet individer investerar i socialt kapital; 

såsom positiva erfarenheter som de får uppleva tillsammans med sin familj, skolan, vänner och 

i samhället desto lättare blir det för dem att lyckas i framtiden (Morgan & Ziglio, 2007). Vidare 

säger Morgan och Haglund (2012) att om vi ger unga vuxna möjligheter till att uppleva positiva 

effekter som motverkar riskfaktorer, desto större sannolikhet är det att unga vuxna behåller sitt 

välbefinnande och sin hälsa under vissa utvecklingsperioder senare i livet.  

1.3.2 Kapitalteorin 

Bourdieu (1994) undviker att tala om samhället. Han talar istället om det sociala rummet eller 

fält, kodade med specifika regler och värderingar. Med fält menar Bourdieu en del av det sociala 

rummet inom vilket det är möjligt att urskilja individers sociala position. Positionen skapas 

genom interaktion mellan särskilda normer rådande inom fältet, individernas habitus och 

individernas sociala, ekonomiska och kulturella kapital. Fält interagerar med varandra och är 

hierarkiskt ordnade. Det vill säga ett socialt fält är en grupp av människor som förenas genom 

ett gemensamt intresse (Bourdieu, 1994; Olesen, 2011). 

Varje socialt fält har sina maktställningar och orienteringsmöjligheter och på förhand 

uppdragna rörelseriktningar (ungefär som ett magnetfält, därför fält-metaforen) som varje 

inträdande till fältet drivs att förhålla sig till. Vilken väg en individ väljer eller tilldelas, har med 

hans eller hennes dispositioner/fält att göra. När vi som individer träder in på fältet är en del av 

oss benägen att göra utmanade satsningar som exempelvis att läsa böcker som inga andra läser 

och knyta kontakter med olika institutioner i samhället som inga andra eller få individer knyter 

kontakter med, vilket med Bourdieus språkbruk kan leda till en ”hög bana”. Andra individer 
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som inträdande till det sociala fältet är formade för att acceptera det som föreslås, och anträder 

därmed en ”lägre bana”. Den “lägre banan” erbjuder bättre chanser att först bekanta sig med 

fältets konkurrensvillkor och utsikter till att sikta högre inom en snar framtid när individen är 

redo för det (Broady, 1988).  

Det mest grundläggande begreppet i Bourdieus kapitalteori är det symboliska kapital som 

definieras som “det som av sociala grupper känns igen som värdefullt och tillskrivs värde” 

(Olesen, 2011, s. 147). Vidare beskrivs av Bourdieu (1994) det kulturella kapitalet som att det 

uttrycker sin dominans i ett givet kulturellt sammanhang. Exempelvis värderas ett bildat språk, 

kunskap om musik och klassisk litteratur högt. Inom det kulturella kapitalet nämns även 

utbildningskapital som ger tillgången till och framgången i utbildningsystemet. 

En ung vuxen vars föräldrar har en akademisk bakgrund har ett bättre utgångsläge för att själv 

skaffa sig en akademisk utbildning. Detta i jämförelse med unga vuxna till föräldrar med lågt 

utbildningskapital, som då kan ha sämre förutsättningar till att skaffa sig en 

universitetsutbildning. Det vill säga om de båda unga vuxna antas för att påbörja 

universitetsstudier, vilket inte behöver vara självklart även om de har föräldrar som har studerat 

på universitet. Ekonomiska kapital representerar välstånd och materiell rikedom medan socialt 

kapital hänvisar till rätt kontakter och inflytande i bland annat i ordenssällskap, nätverk eller 

politiska kontakter (Olesen, 2011).   

1.3.3 Locus of control 

Olika individer har varierande psykologiska resurser att tillgå. En viktig uppgift för 

medarbetarna som arbetar inom AÅ är att stärka dessa resurser hos deltagarna. Många faktorer 

ger utslag i psykologiska resurser, exempelvis utbildning, arbetslöshet och social bakgrund. 

Medarbetarna hjälper deltagarna att känna tillit till sin egen förmåga att klara av saker. Det kan 

dock vara viktigt att tydliggöra deltagarens egen roll och förmåga i den här processen, annars 

finns risk att deltagaren intar en inaktiv roll. Ett sätt att uppmärksamma deltagare som känner 

sig nedslagna på deras inneboende förmåga är att fråga dem om situationer de tidigare löst på 

ett bra och tillfredställande sätt (Å. Engqvist, personlig kommunikation, 1 april 2015).  

En studie av e, Veum & Darity (1996) visar samband mellan arbetslöshet och nedsatt 

psykologisk hälsa för unga vuxna. Det framkommer i studien att arbetslöshet kan orsaka 

negativa psykologiska konsekvenser för hälsan. Vidare säger Goldsmith et al., (1996) att 

individens välbefinnande kan påverkas negativt genom dåligt självförtroende, stress och 

känslan av att inte ha kontroll över sitt liv. Upplevelsen av den negativa effekten på emotionellt 
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välbefinnande vid långtidsarbetslöshet kan liknas med att den hos individen uppfattas som en 

okontrollbar ledighet. Vilket kan få individen att känna maktlöshet och en tro att dennes 

nuvarande livssituation troligen kommer vara den framtida statusen. Känslan av maktlöshet kan 

dock förändras avsevärt om individen upplever att han/hon kan kontrollera händelser som 

påverkar dennes liv.   

Rotter (1990) beskriver locus of control som två olika uppfattningar, intern och extern locus of 

control. Vidare beskriver Rotter (1990) i vilken grad individen förväntar sig att resultatet eller 

händelsen beror på. Det vill säga sitt eget beteende såsom personliga egenskaper eller om 

resultatet, händelsen beror på tur eller ödet.  

För individer med hög extern locus of control menar Rotter (1990) att individen upplever 

bristande kontroll över sina händelser i livet, det vill säga att det som händer påverkas av ödet 

eller turen. Dessa individer känner sig oförmögna att påverka sitt liv självständigt och på så sätt 

placerar de ansvaret och kontrollen på andra. Individer med extern locus of control kan lättare 

acceptera sina problem eftersom de lägger över problemet på andra och undviker på så sätt att 

konfrontera dessa eventuella problem som uppstår.  

Individer med hög intern locus of control upplever att de har kontroll över deras liv och allt som 

sker beroende på hur de agerar får en konsekvens, oavsett om de är bra eller dåliga. Individer 

med hög intern locus of control anser att deras handlande och deras sätt att agera avgör 

individens framtid. Rotter (1990) menar att individerna med hög intern locus of control har en 

tendens till att prestera och motivera sig själva på grund av att de är medvetna om följderna. 

Men de kan även klandra sig själva betydligt hårdare när något går fel för då menar Rotter 

(1990) att det är individens eget fel att detta hänt. Hög intern locus of control påverkar på så 

sätt både de positiva men även de negativa situationerna (Rotter, 1990). 

Tanken med begreppet locus of control i denna studie är att begreppet kan ge vägledning hur 

individer upplever sin livssituation som påverkningsbar eller inte. Vilket kan ha betydelse för 

deras pågående rehabiliteringsprocess. Genom att uppleva sig ha kontroll över sin tillvaro 

brukar det ses som fördelaktigt ur välmående och hälsosynpunkt. Med andra ord är hög inre/ 

intern locus of control positivt för individens välmående och för att skapa goda förutsättningar 

i framtiden (Karlsson, 2012; Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2011). 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever den sociala 

bakgrundens betydelse i en rehabiliteringsprocess.  
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2. Metod 
För att studera de unga vuxnas upplevelse valdes en kvalitativ forskningsmetod på grund av att 

tonvikten ligger på ord och inte som i den kvantitativa strategin där man fokuserar på analys av 

data i siffror (Bryman, 2012). Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer. 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna var att undersöka upplevelsen av den sociala 

bakgrunden hos deltagarna som befinner sig i en rehabiliteringsprocess. 

Den forskningsdesign som valdes var fallstudie eftersom författarna anser att det är den design 

som lämpade sig bäst för denna studie. Fallstudier är bara ett av många sätt att bedriva 

samhällsvetenskap på och generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om 

“hur” eller “varför” ställs och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret sammanhang 

(Yin, 2006). Den grundläggande formen för fallstudie rymmer ett enda fall, det kan vara en viss 

del av ett samhälle, en speciell skola eller en viss organisation (Bryman 2012). Betoningen 

tenderar att ligga på ett intensivt stadium av miljön eller situationen i fråga. Fallstudien i denna 

uppsats kommer att vara AÅ och de deltagare som befinner sig där under deras 

rehabiliteringsprocess.  

2.1 Urval 

För att få tillgång till deltagare till denna studie kontaktades två medarbetare inom en AÅ i 

Västernorrlands län. Medarbetarna inom AÅ valde ut sex deltagare till studien. Urvalet till 

studien blev ett bekvämlighetsurval, något som Kvale (1997) anser vara “så många personer 

som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale, 1997, s. 97). Eftersom studien är liten 

och pågår under en begränsad tid var förslaget att fem-sju deltagare skulle vara lämpligt för att 

undersöka upplevelsen av den sociala bakgrundens betydelse under rehabiliteringsprocessen. 

Urvalskriterierna gällande deltagarna var att de deltagit i ett arbetsrehabiliteringsprogram under 

minst sex månader inom AÅ, och att de skulle vara mellan 20-30 år. Åldern hos deltagarna det 

vill säga 20-30 år, grundade sig i att deltagarna skulle vara mogna för att ta ansvar att kunna 

delge oss information om deras sociala bakgrund och nuvarande liv. Hade urvalet skett i början 

av deltagarnas rehabiliteringsprocess kan det funnits risker med att deltagarna inte var redo för 

att bli intervjuade, de hade då kunnat bli en ansträngande situation både för deltagaren och 

författarna. Vilket hade kunnat ge sämre resultat för studiens syfte. 
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Deltagarna som deltog i studien bestod av kvinnor. Anledningen till att det endast var kvinnor 

beror på att vid tidpunkten för intervjuerna var majoriteten som uppfyllde kriterierna kvinnor. 

Avsikten var dock inte att studera genusskillnader, därför ansåg författarna att urvalet inte hade 

någon betydelse att samtliga deltagare var kvinnor. 

2.2 Procedur 

Efter att författarna uppmärksammat via media den ökande arbetslösheten gällande unga vuxna, 

väcktes ett intresse om att undersöka om det fanns kopplingar mellan den sociala bakgrunden, 

långtidsarbetslöshet och rehabilitering.  

För att undersöka om det fanns kopplingar mellan den sociala bakgrunden, långtidsarbetslöshet 

och rehabilitering genomfördes en litteraturgenomgång för att få ökad förståelse i ämnet. 

Litteraturgenomgången var även för att stärka trovärdigheten i studien genom att skapa kunskap 

och förståelse inom området (Bryman, 2012). 

Studien bestod i huvudsak av att läsa böcker, vetenskapliga artiklar och personlig 

kommunikation. De vetenskapliga artiklarna söktes via Google Schooler, SveMed+, PubMed, 

PsycInfo och SwePub och genom olika myndigheters webbplats. Sökord som användes i 

litteratursökningen var: exclusion, locus of control, rehabilitation process, social background, 

social capital och unemployed young adults. 

När relevant kunskap studerats i det aktuella ämnet uppkom olika frågeområden. Dessa 

frågeområden blev början till studiens intervjuguide, som konstruerades utifrån syftet (a.a.).  

Genom att använda semistrukturerade intervjuer gav det utrymme för deltagarna att svara på 

frågorna med egna ord. Semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet till följdfrågor vilket 

kan öka förståelsen för deltagarnas upplevelse som var studiens syfte (Davidson & Patel, 2014). 

Under datainsamlingsprocessen diskuterade författarna även andra datainsamlingsmetoder, 

bland annat enkätstudie. Nackdelar med en enkätstudie, i denna undersökning, hade varit att 

deltagarna eventuellt inte uppfattade frågorna korrekt vilket hade minskat tillförlitligheten med 

felaktiga svar. Vidare hade deltagarnas upplevelse gått förlorad då det var studiens syfte att 

undersöka upplevelsen hos dessa unga vuxna som befinner sig i en rehabiliteringsprocess 

(Bryman, 2012).  

Inför intervjuerna kontaktades medarbetarna på AÅ och ett möte inplanerades för att informera 

om studiens syfte. Författarna tillsammans med medarbetarna diskuterade urvalet av deltagare, 

det vill säga vilken målgrupp studien skulle rikta sig mot. Därefter konstruerade författarna ett 
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informationsbrev (bilaga 1) som godkändes av handledare och medarbetare på AÅ. 

Informationsbrevet informerade avsikten med studien och hur lång tid intervjuerna var 

beräknade till, samt information om de forskningsetiska principerna (Davidson & Patel, 2011). 

Därefter kontaktade medarbetarna på AÅ de utvalda deltagarna och gav dem information om 

bland annat studiens syfte, samt om de hade möjlighet och önskade delta i intervjun. Författarna 

fick därefter deltagarens namn och telefonnummer; med undantag av två deltagare där 

medarbetarna på AÅ skötte kontakten, och på det sättet kunde tid och plats bestämmas med 

deltagaren.  

Informationsbrevet lämnades ut till deltagarna vid intervjutillfället på grund av att medarbetaren 

på AÅ bedömde att det var lämpligast att överlämna brevet då, och inte i förväg. Nio stycken 

deltagare blev tillfrågade om att vara med i studien varav sex stycken tackade ja. Alla intervjuer 

utfördes i AÅ:s lokal efter överenskommelse. 

Innan mötet med deltagarna diskuterade författarna hur mötet med dem skulle ske. Något som 

framkom i diskussionerna och ansågs som viktigt var bland annat val av klädsel vid 

intervjutillfället. Tanken bakom det var att ingen maktsituation skulle kunna upplevas från 

deltagarna (Karlsson, 2012). Eftersom flertalet av de aktiva inom AÅ ofta träffar olika 

myndighetspersoner och där mötet kan upplevas som makt, ville författarna att mötet skulle 

vara avslappnat vid intervjutillfället. Det vill säga “den eller de som innehar ledarrollen i en 

grupp utövar mer makt i gruppen i en given situation än de övriga gruppmedlemmar” (Karlsson, 

2012, s. 696).    

Under intervjun valde båda författarna att delta och samtidigt dela upp arbetsuppgifterna. Det 

vill säga författare ett intervjuade och författare två observerade, förde anteckningar och 

inflikade med följdfrågor. Arbetsordningen turades de om med så att båda skulle få inblick i 

arbetsuppgifterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, Olympus VN-8700PC. 

2.3 Datainsamling 

Tillsammans med medarbetarna på AÅ beslutades det att alla intervjuerna skulle ske i AÅ:s 

lokaler. Skälet till att det blev AÅ:s lokaler var för att det ansågs vara en trygg plats för 

deltagarna och en plats där de brukar föra samtal kring deras rehabiliteringsprocess.  

Antal deltagare blev sex stycken. De gemensamma kriterier som efterfrågades gällande 

deltagarna var att de hade en ålder mellan 20-30 år samt att de deltagit i AÅ 

rehabiliteringsprocess under minst sex månader. Kriterierna valdes på grund av att författarna 
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ansåg åldern 20-30 år som lämplig, samt att deltagarna troligtvis acklimatiserat sig i AÅ och 

därmed kände sig bekväma med att delta i denna studie. På grund av svårigheter att få deltagare 

i åldern 20-30 år att ställa upp på intervjuer valdes att utöka åldersspannet så kriteriet blev 23-

33 år för att få fler deltagare till studien. 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje deltagare och varje intervju varade mellan 30-60 min.  

2.4 Dataanalys 

Då intervjuerna var klara transkriberades det inspelade materialet ordagrant från ljud till text. 

Texten analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent ansats (Bryman, 

2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Manifest innehållsanalys fokuserar på det textnära, det vill säga beskriver ursprungstextens 

innehåll som den är, ingen tolkning förekommer. Det “latenta budskapet handlar om textens 

underliggande budskap, det som sägs mellan raderna, och uttrycks på en tolkande nivå i form 

av teman” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.189).  

När transkriberingen var klar startade analysen med upprepade genomläsningar av 

intervjutexten för att få en känsla av helhet och innehåll. Därefter delades texten in i 

meningsenheter för att få en överblick och göra texten mera lätthanterlig. Sedan reducerades 

texten ytterligare där det viktigaste fördes över i kolumnen kondenserade meningsenheter 

(Tabell 1). 

Författarna var uppmärksamma så att inget viktigt i textens innebörd gick förlorad. Utifrån de 

kondenserade meningsenheterna skapades koder, ett sätt att gruppera texten. I nästa steg 

sorterades koderna i gemensamma drag och kategorier och subkategorier skapades. Innehållet 

i det underliggande budskapet i subkategorierna och kategorierna tolkades och formulerades 

slutligen till ett tema. I studien har citat från intervjuerna av deltagarna använts för att öka 

sanningshalten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   

För att vara säker på att analysen genomfördes på ett korrekt sätt och inte färgades av egna 

åsikter och förförståelse genomfördes analysen först på varsitt håll av författarna det vill säga 

kondenserades och kodades. Därefter diskuterades och jämfördes materialet om vad som 

framkommit i analysen, vidare arbetades det fram subkategorier och kategorier (a.a.).   
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Tabell .1 Exempel på analysprocess enligt Lundman & Hällgren Graneheim, (2012) 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Äh… 

utbildningsbakgrund, ja 

vet inte… mamma är 

ekonom, hon hoppade av 

skolan i typ åttan och 

började jobba. Å så 

började hon plugga när 

jag var tre typ, på 

Komvux. Hon pluggade 

upp alla ämnen och sen 

så utbildade hon sig till 

ekonom. Eh… och sen 

pappa han har väl mest 

jobbat inom industri 

sådär. Han hoppade 

också av skolan. 

Båda 

föräldrarna 

hoppade av 

skolan. 

Mamma läste 

upp betygen 

på Komvux…  

Slutade 

skolan 

 

Läste på 

Komvux 

 

 

 

 

Utbildning 

 

 

Utbildning 

 

 

 

 

 

Deltagarnas 

uppväxtförhållanden 

 

2.5 Forskningsetiska övervägande 

Bryman (2012) nämner de grundläggande forskningsetiska principerna som gäller för svensk 

forskning som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet menas att deltagarna informeras om den aktuella studiens syfte. Även 

information om deltagarens frivilliga deltagande och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande utan en förklaring. Information om de olika momenten som ingår i studien är 

information som deltagarna ska informeras om (a.a.). Informationskravet uppfylls när 

deltagarna tagit del av informationsbrevet och innan studien genomförs (bilaga 1). 

Samtyckeskravet går ut på att deltagarna bestämmer över sin medverkan. Deltagarna i denna 

studie gav sitt samtycke till författarna muntligt innan intervjun började. 

Konfidentialitetskravet enligt Bryman (2012) innebär att de som deltar i studien upplyses om 

att de uppgifter författarna får ta del av behandlades med största konfidentialitet samt att 

resultaten inte kan spåras till deltagarna för att försäkra deras anonymitet. 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas för 

studiens syfte. Detta krav uppfylldes genom att materialet använts enbart i denna studie (a.a.). 

Därtill tillkommer det att studien inte får orsaka någon skada för deltagarna eller inkräkta på 

deras privatliv. Det får heller inte förekomma något bristande samtycke från deltagarna och de 

får inte på något vis föras bakom ljuset genom att som forskare underhålla information, falska 

förespeglingar eller använda sig av någon form av bedrägeri i sin undersökning (a.a.). Då 

hänsyn tagits till de ovannämnda principerna och studien är utformad så att de nämnda etiska 

riktlinjerna efterföljs så anses inga etiska problem ha uppstått i denna studie.                 

3. Resultat  
Resultatet som presenteras utgår från ett identifierat tema, kategorier och subkategorier efter att 

författarna analyserat intervjumaterialet. För att analysera materialet användes en kvalitativ 

innehållsanalys. Tre kategorier, nio subkategorier och ett tema formulerades för studien.  

             

Tabell. 2 Beskrivning av kategorier, subkategorier och tema.  

Tema Det sociala mönstrets betydelse 

för arbetslösa unga vuxna i en 

rehabiliteringsprocess 

 

 

 

Kategori Deltagarnas uppväxtförhållanden Kontakt 

med AÅ 

Rehabiliteringsprocess 

Subkategori Familjesituation 

Utbildning 

Förväntningar av föräldrar 

Tidigare arbeten 

Sjukskriven 

Delta i AÅ 

Stöd från AÅ eller annan 

aktör 

Familjens betydelse i 

rehabiliteringsprocessen 

Hinder och möjligheter i 

framtiden 

 

3.1 Deltagarnas uppväxtförhållanden 

Kategorin deltagarnas uppväxtförhållanden innehåller fyra subkategorier: Familjesituation, 

Utbildning, Förväntningar av föräldrar och Tidigare arbeten. 

3.1.1 Familjesituation 

Familjesituationen såg olika ut för deltagarna, fyra av sex deltagare växte upp med frånskilda 

föräldrar eller i fosterfamilj och två av deltagarna växte upp i kärnfamilj. Samtliga deltagare 

upplever att de haft en relativt bra uppväxt utan våld eller psykisk misshandel. Tre av sex 

deltagare växte upp i villa, en i radhus och två deltagare växte upp i lägenhet. Fem av sex 
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deltagare flyttade hemifrån när de var mellan 15-17 år, en deltagare bodde hemma tills hon var 

22 år. Samtliga deltagare levde ensamma i lägenhet vid intervjutillfället.  

Föräldrarna som var frånskilda hade träffat nya partners och på så sätt hade det tillkommit 

“bonussyskon” i den nya familjen. Det framkom i intervjun att det varit kämpigt för dessa 

deltagare speciellt då det hände i den labila fasen i tonåren. 

“Jag var så pass gammal när jag fick mina bonussyskon. Få småsyskon när man är en labil 16 

åring...” 

Samtliga av deltagarna berättar att deras föräldrar hade bristande insikt i deras psykiska ohälsa 

och att prata om känslor var ovanligt. Något som blev problematiskt då en av deltagarna hade 

behov av att prata om sitt mående. 

“Det var väl svårt, speciellt för mamma att hantera det från början för hon har ju aldrig pratat 

om känslor förut, det är därifrån jag har den biten, hon är liksom en mussla det är ingen som 

kommer in i hennes skal men när jag blev sjuk så tvingade jag henne och släppa in mig”...  

Vid frågan om deltagarna har några positiva förebilder nämner fem av sex deltagare någon av 

deras mor eller farföräldrar, de beskriver dem som starka individer och att de ser upp till dem. 

Endast en deltagare säger att hon inte har någon/några positiva förebilder.  

“Mormor har alltid varit, alltså min största förebild liksom. Eh å hon eh hon har uppfostrat sju 

döttrar själv, hon är liksom en järnlady liksom… Mormor klev väl in när min mamma gick i 

väggen när jag var sex år… då försvann min mamma… kom ihåg att mormor var hos oss jämt. 

Då fick mormor en väldigt stor betydelse i mitt liv så jag knöt an med min mormor så hon vart 

ungefär som min mamma”. 

3.1.2 Utbildning 

Samtliga deltagare hade inte fullgjort sin skolplikt vilket resulterat i ofullständiga betyg. Tre av 

sex hade gjort försök att läsa upp betygen på folkhögskolan eller Komvux, en av dessa sex 

deltagare lyckades med det. Deltagarna återkom i intervjuerna att de haft en trasslig skolgång 

med inslag av mobbning och utanförskap.  

“Eh min äldsta bror var mobbad och dom som mobbade han, hoppade på mig och började 

mobba mig”. 

Skoltiden var påfrestande för samtliga deltagare då de bland annat haft koncentrations 

svårigheter eller ångestsyndrom, det senare har visats sig främst under högstadiet och 

gymnasiet. Mobbning hade också förekommit hos fem av deltagarna, vilket komplicerade 

skoltiden ytterligare. En av deltagarna berättade att hon redan första dagen 

upplevde utanförskap och klasskillnader mellan eleverna. 
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“så kommer jag in i, alla hade inte hunnit komma, jag kom in i klassrummet å så står dem 

tjejerna i en klunga alla vänder sig och så ba ”Eh” den här sucken dem bara shit vad är det 

där för nånting vad ska den göra här vad har hon på sig för nåt?”.  

Vidare berättar hon att på grund av klassens så kallade överklasstjejers elakheter hoppade hon 

av gymnasiet och; 

“det var jävligt jobbigt. Men då hoppade jag av och så praktiserade jag på bensinstation här 

å så började jag på hotell och restaurang, eh jag gick där i ett och ett halvt år men jag var inte 

där speciellt mycket, alltså jag var ju så skoltrött”... 

Majoriteten av deltagarnas föräldrar hade ingen högre utbildning än gymnasiet och tio av tolv 

föräldrar hoppade av skolan på högstadiet. Två föräldrar hade läst upp betyg i vuxen ålder och 

läst vidare på gymnasienivå och folkhögskola. Endast en deltagare hade föräldrar som var 

högutbildade. Vid frågan om positiva förebilder kring att studera vidare hade en deltagare haft 

det i sin uppväxt.  

Känslan av att känna sig misslyckad och att inte ha blivit tagen på allvar av exempelvis 

myndighetspersoner och lärare är något som framkommer i intervjuerna. 

“Jag tror det var när jag gick i trean då fick jag höra att när jag hade räckt upp handen en hel 

lektion å så sa jag till läraren att nu har jag faktiskt hållit upp handen hela lektionen, jag 

behöver hjälp. Ja men du kan ju inte lära dig nånting ändå.”  

Till viss del har detta följt deltagarna under hela deras uppväxt. Samtliga av dem berättade att 

de haft svårigheter med att ta kontakt med myndigheter eftersom de upplevt att 

myndighetspersoner inte lyssnat på vad de sagt. 

3.1.3 Förväntningar av föräldrar 

När det kommer till föräldrarnas förväntningar på deltagarna av att studera vidare framkommer 

det att de gärna sett att deras barn klarat av gymnasiet, men inte att det förekommit något tvång 

eller pushning till att studera vidare på högskola eller universitet. Att ha en avslutad 

gymnasieutbildning har föräldrarna sett som någonting fördelaktigt men inget som föräldrarna 

tvingat dem till, de har funnits där och till viss del stöttat dem oavsett vad de valt att göra. 

“Åtminstone att jag ska ha en utbildning och falla på nånting så jag ska kunna klara mig i livet. 

Ähhh… det har de ju funnits. Men inte så där att det måste vara att jag ska plugga till läkare 

eller nånting sånt utan bara att jag klarar mig och att jag trivs med det jag gör”. 

En av deltagarna uppger att hennes föräldrar var kvar i den gamla generationens sätt att tänka 

när det gällde att få arbete efter att gått ut gymnasiet. Det vill säga att det var lättare att få ett 
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arbete direkt efter gymnasiet, hon tror att det kan vara en av förklaringarna till att inga högre 

krav ställts på henne att studera vidare. 

3.1.4 Tidigare arbeten 

Fem av sex deltagare har haft diverse arbeten inom äldreomsorg, förskola, hotell och restaurang 

samt telefonförsäljning. En av deltagarna hade arbetat en kortare tid med arkivering inom en 

statlig myndighet. Fyra av sex deltagare uppger att de tycker om att jobba med andra människor. 

“och lite så har jag jobbat som personlig assistent och lite ja men så här lite småjobb men inget 

liksom… Inget fast jobb under en längre tid? Nä” 

Det framkommer i intervjun att en av deltagarna ville tidigt komma ut i arbetslivet för att uppnå 

egen försörjning, men på grund av hennes sjukdomshistoria så är det få arbetsgivare som har 

förståelse för hennes problematik. Hon kände sig uppgiven över att inte få ett arbete. 

“Men jag blev ganska dåligt behandlad där… utav chefen där så jag blev... sjukskriven. Det är 

svårt att hitta en arbetsgivare som accepterar att... man är... sjuk” 

Sammanfattningsvis framkom det att fyra av sex deltagare vuxit upp med skilda föräldrar i 

olika boenden såsom villa, radhus samt lägenhet. Alla deltagare bor idag i lägenhet. Samtliga 

deltagare hoppade av skolan, men några av dem läste upp gymnasiebetygen på folkhögskola 

eller Komvux. Vidare framkom det att deltagarnas utbildning var likartade föräldrarnas 

utbildningshistoria, det vill säga avhopp från gymnasiet och att några läst upp betygen i vuxen 

ålder. Förväntningarna av att studera vidare har varit obetydligt och det har inte ställts några 

krav på deltagarna på att studera vidare från föräldrarnas sida. När det gällde tidigare arbeten 

hade en av deltagarna haft ett tillfälligt arbete inom en statlig myndighet. Resterande av 

deltagarna hade inte haft någon långvarig tjänst utan arbetat periodvis på olika arbetsplatser 

inom exempelvis äldreomsorgen och restaurangbranschen.  

3.2 Kontakt med AÅ 

Kontakt med AÅ resulterade i två subkategorier: Sjukskriven och Delta i AÅ. 

3.2.1 Sjukskriven     

Samtliga deltagare var eller hade varit sjukskrivna en längre tid innan de kom i kontakt med AÅ. 

Anledningarna till sjukskrivningarna var bland annat ångest, depression och bipolär sjukdom. 

Fem av deltagarna medicinerades för sin problematik och för att få sitt dagliga liv att fungera. 
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Deltagarna berättade att det var en stor omställning från att varit sjukskriven till att komma till 

AÅ. Anledningen till det var att samtliga uppgav att de under denna sjukskrivningstidsperiod 

skapat andra beteenden än det som anses vara fungerande i samhället. Eftersom de hade få 

samhällskrav att uppfylla när det gäller rutiner och tider att passa blev bland annat dygnsrytmen 

lidande. Bristande självkänsla och osäkerhet var också känslor deltagarna upplevde under deras 

sjukskrivningsperiod. 

Den problematik deltagarna har diagnostiserats för var ångest, depressioner, GAD 

(generaliserat ångestsyndrom), emotionell instabilitet, personlighetsstörning (borderline), 

ADHD och bipolär sjukdom. Stödet från Öppen Psykiatrin har gjort att samtliga deltagare fått 

hjälp till att komma till AÅ. Deltagares liv fungerar bra i kombination med medicin och 

individuella samtala som stöd på AÅ. 

“Så får man känna att man inte är helt psyk i huvudet, utan det beror på någonting ååå… Det 

var väldigt väldigt skönt att få fastställt vad problemet var och få rätt medicin å”. 

3.2.2 Delta i AÅ     

Deltagarna kom i kontakt med AÅ genom Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) 

eller genom Psykiatrin. Två av deltagarna hade deltagit i en annan arbetsmarknadsåtgärd innan 

de kom i kontakt med AÅ, vilket inte hade fungerat så bra av olika skäl. Samtliga deltagare 

upplevde att de slussats runt mellan olika myndigheter och att de hade dåliga erfarenheter kring 

kontakten med de olika myndigheterna. Den beskrivning deltagarna gett av AÅ vid 

intervjutillfället är bland annat att de upplevt att medarbetarna på AÅ lyssnat och tagit dem på 

allvar. Vidare beskriver deltagarna de individuella samtalets värde för att växa som individ. 

Samtidigt som de upplevt det svårare att medverka i gruppträffarna tillsammans med de övriga 

deltagare i AÅ. Skälet till det kan vara att flera av deltagarna lider av social fobi eller annan 

ångestproblematik. Samtliga av deltagarna uttrycker tacksamhet över den hjälp de fått av 

medarbetarna med kontakt med andra myndigheter då det “strulat till sig” som en deltagare 

uttrycker det. 

“Här kan du vara, du är dig själv. Och trots din problematik så är de här för att hjälpa dig så 

gott de kan. Så det är det jag vill säga”. 

Deltagare medger att medverkan i AÅ varit frivilligt och att de informerades vad AÅ gick ut på 

innan de bestämde sig. Samtidigt uppger de att för att kunna få bibehålla försörjningsstödet från 

Socialtjänsten eller aktivitetsersättningen från FK så krävdes det att delta i någon form av 

motprestation som exempelvis AÅ.  
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För en av deltagarna var det en stor utmaning att gå med i AÅ på grund av att som hon beskriver 

det “var tvungen att ta sig över den enorma tröskeln”, vilket hon medger att hon lyckades med.  

Sammanfattningsvis framkom det att samtliga deltagare varit eller var sjukskrivna då de kom 

till AÅ. Sjukskrivningarna berodde på psykisk ohälsa i form av ångest, depression eller 

liknande. Alla deltagare kom i kontakt med AÅ genom AF, FK eller psykiatrin. Samtliga 

upplevde att de slussas runt bland olika myndigheter vilket resulterat i dåliga erfarenheter. 

Deltagarna uppgav att medverkan i AÅ varit frivillig men för att bibehålla sitt ekonomiska stöd 

krävde någon form av motprestation. 

3.3 Rehabiliteringsprocess 

Kategorin resulterade i tre subkategorier: Stöd från AÅ eller annan aktör, Familjens betydelse 

i rehabiliteringsprocessen och Hinder och möjligheter i framtiden. 

3.3.1 Stöd från AÅ eller annan aktör  

Det som framkom i fråga kring stödet i rehabiliteringsprocessen var främst att samtliga 

deltagare ser ljusare på livet samt att de kommit längre med utvecklingen av sig själv. Fyra av 

sex deltagare hade lyckats med att komma ut på praktik eller studier och en av dessa deltagare 

var på väg att få en anställning med lönebidrag. Dessutom hade fyra deltagare med stöd från 

FK lyckats skaffa eget boende, vilket kan ses som en framgångsfaktor i 

rehabiliteringsprocessen. 

”Jag ville inte flytta förrän jag visste att jag hade säker… relativt säker ekonomi. Så att jag 

kunde betala hyra varje månad och så. För det är någonting som FK hjälper mig med också. 

Så de, de är jag väldigt tacksam över”. 

Samtliga deltagare beskriver kontakten med myndigheter som svår och oövervinnerlig, men 

med stöd från AÅ hade de fått hjälp med att stärka sin självkänsla samt öva att ta kontakt med 

myndigheter. Vilket har gett deltagarna erfarenhet och självkänsla till att förhoppningsvis även 

göra det i framtiden. Deltagarna uppger också att det var underlättade om man fick tag i 

handläggare som var insatt i ärendet och som förstod deltagarnas situation.  

“Av auktoriteter överhuvudtaget har jag fått höra sen jag var så här liten *visar med handen 

väldigt liten* att jamen jag kan ju inte lära mig nånting och det kommer aldrig bli någonting 

utav mig liksom av lärare och allting. Det är ju den bilden jag har utav vuxna eller vad man 

ska säga, auktoritet att de tycker att jag är ett skräp. Så då är det jättesvårt att ha å göra med 

dem.” 
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Deltagare beskriver kontakten med AÅ som en positiv vändning i deras rehabiliteringsprocess. 

Samtliga beskriver AÅ som prestigelöst men ändå kravfyllt och att de fått växa som individer 

under deras förutsättningar. Medarbetarna på AÅ har hjälpt dem med att se möjligheter istället 

för hinder i deras rehabiliteringsprocess bland annat genom de individuella samtalen som gett 

dem starkare självkänsla och självförtroende. Att komma ut i arbetslivet genom praktik eller att 

få komma igång med studier har också stärkt deltagarnas självkänsla.  

Samtliga deltagare beskriver AÅ som en fast rutin i livet vilket många har saknat under flera 

år, de upplever även att de fått hjälp av AÅ till att förändras. 

Förändringar som att gå emot ångesten och att ta kontrollen istället för att vara slav under den 

har varit en av de största utmaningarna för deltagarna, men även förändringar som att skapa 

strukturer för att få ett fungerande liv.  

“Mmmm det är nog att jag vågar gå emot rädslan. Eh gå emot ångestattackerna å att jag, jag 

har blivit så pass stark att jag orkar”. 

3.3.2 Familjens betydelse i rehabiliteringsprocessen 

Familjen till deltagarna visade sig ha bristande insikt om att deras barn mådde dåligt innan de 

påbörjade rehabiliteringsprocessen. Deltagarna beskrev det som att det är;  

“svårt att förstå för de som aldrig själva har varit i en rehabiliteringsprocess”.  

Samtliga deltagare berättar att de inte delgav sin historia till sin familj på grund av att de inte 

visste om det skulle skapa kaos eller stöd eller så trodde de inte att deras familj skulle vara 

intresserad av att veta om den. Deltagarna fick dock bekräftelse från sin familj om att de var 

gladare och mer intresserad av omgivningen. 

“Ja… dem försöker förstå å så… jag har väl lärt mig nu att man får säga ifrån lite... säga att 

vi får bara vara familj vi behöver liksom inte, vi behöver inte fråga om allting, vi behöver inte 

hålla koll på allt för det är liksom de… de … de sköter sig nån annanstans”. 

3.3.3 Hinder och möjligheter i framtiden  

Framtidsplaner är något som samtliga deltagare hade, till exempel att läsa upp betygen för att 

kunna söka andra utbildningar, eller att få komma ut på en praktikplats för att så småningom 

lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.  

Att få ett arbete var en viktig framgångsfaktor enligt deltagarna, men två av deltagarna påtalar 

dock att alla problem löser sig inte genom att få ett arbete. Utan att det psykiska måendet är en 

del av att må bra. Deltagarna var medvetna om att deras psykiska hälsa var viktig för att lyckas 
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i framtiden. Samtliga såg ljust på framtiden med hopp om att de skulle kunna få ett normalt liv. 

Mycket av deltagarnas framtidsplaner och drömmar var tack vare AÅ. Deltagarna påpekade 

stödet och vikten av att få delta i AÅ, även vikten av att andra människor får ta del av att AÅ 

finns och kan hjälpa andra kom på tal vid samtliga intervjuer. 

De hinder deltagarna tog upp inför framtiden var om deras ohälsa kunde begränsa dem i deras 

rehabiliteringsprocess. Många av dem såg möjligheter om att få arbete eller studera i framtiden. 

Fem av sex deltagare hade inga planer på att bilda egen familj.  

Deltagarna upplever att AÅ gett dem olika psykologiska verktyg för att i framtiden kunna stå 

på egna ben, de upplevde också att det kändes skrämmande att lämna tryggheten inom AÅ och 

slussas ut i verkligheten där de inte blev lyssnade på innan de kom i kontakt med AÅ.  

“Liksom tänka att jamen nu är det faktisk som det är och imorgon är det en ny dag. Sluta slå 

på dig själv. Ta ett steg i sänder vi kan inte bli en fågel för att vi önskar” 

Sammanfattningsvis framkom det att deltagarna tack vare medverkan i AÅ ser ljusare på sin 

tillvaro. De har lyckats med att få praktikplatser eller har börjat studera.  

Vidare framkom det att tack vare hjälp från FK har de idag egna boenden, vilket upplevs för 

deltagarna som en framgångsfaktor i rehabiliteringsprocessen. Genom att se möjligheter istället 

för hinder är en positiv upplevelse för deltagarna.  

Samtliga deltagare påpekade vikten av att AÅ finns i samhället, samt att det borde informeras 

om AÅ så att fler människor får vetskap om att denna hjälp går att få. AÅ gav ett viktigt stöd 

för samtliga deltagare, hjälp i form av att ta kontakt med myndigheter och att arbeta med sig 

själv var viktiga faktorer som framkom. Tidigare hade deltagarna slussats runt bland olika 

aktörer och flera av dem hade dåliga erfarenheter kring kontakten med dem.  

Vidare framkom det att familjen hade bristande insikt att deras barn mådde psykiskt dåligt. 

Samtliga deltagare ser dock ljust på framtiden och att deras psykiska mående ansågs vara en 

viktig faktor då de uppgav att allt inte löser sig självmant genom att få ett arbete. Deltagarna 

var införstådda med att de i framtiden får söka hjälp på annat håll för deras psykiska ohälsa, 

men att under processen på AÅ fick de stöd där genom de individuella samtalen. 

4. Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever den sociala 

bakgrundens betydelse i en rehabiliteringsprocess.  
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Studien genererade tre kategorier: Deltagarnas uppväxtförhållande, Kontakt med AÅ samt 

Rehabiliteringsprocess. Dessa tre kategorier kunde i olika grad knytas till deltagarnas sociala 

bakgrund och rehabiliteringsprocess. Anledningen till att ett tema identifierades var att 

författarna kunde se ett underliggande budskap genom hela resultatet som inte framkom direkt 

i intervjuerna. Temat i denna studie blev det sociala mönstrets betydelse för arbetslösa unga 

vuxna i en rehabiliteringsprocess, vilket var det författarna kunde tolka som en röd tråd genom 

resultatet av kategorier och subkategorier. Det sociala mönstrets betydelse för arbetslösa unga 

vuxna i en rehabiliteringsprocess har sedan använts av författarna i sin tolkning när de besvarat 

studiens syfte. 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från tre kategorier, nio subkategorier och ett tema som redovisats i 

resultatdiskussionen.  

4.1.1 Deltagarnas uppväxtförhållanden 

Kategorin uppväxt ger en beskrivning av deltagarnas: Familjesituation, Utbildning, 

Förväntningar av föräldrar samt Tidigare arbeten.  

4.1.2 Familjesituation 

Det framkom i intervjumaterialet att ett flertal deltagare hade vuxit upp med skilda föräldrar. 

Uppväxten kan haft en betydande roll för deltagarnas psykologiska hälsa eftersom de fått erfara 

en familjeupplösning före 18 års ålder. Enligt Iwarsson (2004) kan en familjeupplösning ha 

betydelse för barns mående och även påverka deras kommande liv som vuxen.  

Det framkom även att deltagarna haft problem med att prata om sin psykiska ohälsa med sina 

föräldrar. Spekulationer kring detta är att föräldrarna hade brister i det så kallade 

utbildningskapitalet som enligt Bourdieu (1994) har betydelsen för vilka kunskaper individen 

besitter. Det kan ha medfört att föräldrarna haft bristande förmåga i att inte uppmärksamma de 

signaler som deltagarna sänt ut om deras psykiska mående. Vidare kan det även ha funnits 

brister av de psykologiska resurserna som locus of control beskriver det som att känna tillit till 

sin egen förmåga att klara av saker (Rotter, 1990). Exempelvis genom att förstå deltagarnas 

psykologiska hälsa och därmed hjälpa dem att prata och förstå sina känslor.   
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4.1.3 Utbildning 

Flera av deltagarna hade inte fullgjort sin skolplikt, med undantag av en deltagare vilket visade 

sig vara ett socialt mönster från föräldrarna. Resultatet visade att den deltagare som hade planer 

att studera vidare på universitet hade föräldrar som var högutbildade. De övriga fem deltagarna 

hade föräldrar med låg utbildning och dessa deltagare planerar inte att studera vidare på någon 

universitetsutbildning. Kopplingar kan här göras till Bourdieus kapitalteori om 

utbildningskapital, det vill säga “en ung människa vars föräldrar har akademisk utbildning har 

ett bättre utgångsläge för akademisk utbildning än till exempel ett barn till föräldrar med låg 

utbildning” (Olesen, 2011, s. 149).  

Deltagarnas berättelser från deras skolgång var att det varit en krokig väg och att de haft 

negativa upplevelser under hela skoltiden. Mobbning och utanförskap är något som 

genomgående återkommer i intervjuerna. Deltagare berättar om deras upplevelser av 

klasskillnader i skolan både från lärare och andra elever. Exempelvis berättar de att lärare inte 

lyssnade på dem och de upplevde att läraren inte gav dem samma chanser i skolan som andra 

elever utan att de från början var dömd att inte klara av någonting. Vidare berättar en deltagare 

om en händelse som utspelades på gymnasiet där hon kände sig utanför på grund av som hon 

nämner hamnade i en klass med “överklasstjejer”. Upplevelsen av dessa känslor om 

klasskillnader kan förklaras utifrån Bourdieus kapitalteori genom att tänka att individer tillhör 

olika sociala fält.  

Med fält menar Bourdieu (1994) en del av det sociala rummet inom vilket det är möjligt att 

urskilja individers sociala positioner. Dessa positioner skapas genom interaktion mellan 

särskilda normer och värderingar som råder inom fältet samt individernas sociala, ekonomiska 

och kulturella kapital. Fält interagerar med varandra och är hierarkiskt ordnade.  

Utifrån kapitalteori och de sociala fälten kan deltagarens upplevelse tolkas som att hon troligtvis 

inte kommer från samma fält som läraren och “överklasstjejerna”, att de troligtvis hade högre 

socialt-, kulturellt, - och utbildningskapital med sig. Missförstånd och feltolkningar kan ha 

uppstått på grund av detta och därför blev det krockar i samspelet mellan varandra 

(Ambjörnsson, 2008).  

4.1.4 Förväntningar av föräldrar 

Avsaknaden av förväntningar från föräldrarna att studera vidare var gemensamt för samtliga 

deltagare. Enligt Schonn et al., (2007) visar det sig att vårdnadshavarnas utbildningsnivå har 

betydelse för påverkan av deras förväntningar vad gällande barnens utbildning. Föräldrar med 
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högre utbildningsnivå ställer högre krav på akademiska utbildning än vad föräldrar med lägre 

utbildningsnivå gör. Samtliga deltagare hade inte haft några krav eller förväntningar på att 

studera vidare från föräldrarna. Föräldrarna har ansett att de kan göra egna val vad gäller 

utbildning och att de stöttar dem vad de än väljer. Spekulationer kring detta är att deltagarna 

inte haft någon som ställt krav på dem och på så sätt har deltagarna inte tänkt på vad som är 

viktigt att göra för deras framtid. Om föräldrarna hade varit högutbildade hade det eventuellt 

sett annorlunda ut då man förmodligen ställts högre krav på grund av att man vet hur viktigt det 

är med en utbildning för att senare kunna få ett arbete. 

4.1.5 Tidigare arbeten 

Gällande tidigare arbeten var det en av deltagarna som arbetat en kortare tid med arkivering 

inom en statlig myndighet. Annars har det varit tillfälliga arbeten inom exempelvis 

äldreomsorgen och restaurangbranschen. 

Samtliga deltagare uppgav att de ville ha ett fungerande liv med arbete eller studier. Det vill 

säga bryta den negativa spiralen av att vara sjukskriven.  

Enligt Goldsmith et al., (1996) studie framgår det att arbetslöshet kan orsaka negativa 

psykologiska konsekvenser för hälsan. Vilket deltagarna uppgav i intervjuerna; “man lägger 

till ovanor när man är sjukskriven... man har inget att kliva upp till”. 

En av deltagarna var angelägen att få komma ut och arbeta för att uppnå egen försörjning. 

Enligt Goldsmith et al., (1996) uppger de att individens välbefinnande kan påverkas negativt 

att inte ha ett arbete. Det kan visa sig genom dåligt självförtroende, stress och känsla över att 

inte ha kontroll över sitt liv. Individer kan då få en känsla av maktlöshet. Deltagaren som ville 

ut i arbetslivet upplevde maktlöshet då hon berättade att de arbetsgivare hon träffat inte ville 

anställa henne på grund av hennes sjukdomar och psykiska ohälsa. Maktlösheten som 

deltagaren upplevde kan bero på att de arbetsgivare hon mött haft bristande förståelse i vad 

psykisk ohälsa innebär. Det vill säga, psykisk ohälsa och andra sjukdomar behöver inte betyda 

att hon inte kan arbeta, vilket kan vara en föreställning arbetsgivaren haft. Eller så kan det bero 

på att hon inte haft rätt kompetens för arbeten hon sökt. Därav kan hon uppleva att ingen 

arbetsgivare är intresserad av att anställa henne på grund av hennes psykiska ohälsa. Enligt 

Goldsmith et al., (1996) kan det upplevas som att individen har kontroll över sitt liv genom att 

påverka händelser i livet. Att ha en känsla att ingen vill anställa en individ på grund av 

sjukdomar kan kopplas till extern locus of control då man skyller över på andra och undviker 

att konfrontera dessa problem (Rotter, 1990). 
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4.1.6 Kontakt med AÅ  

Kategorin kontakt med AÅ ger en beskrivning av deltagarnas: Sjukskrivning och Deltagande i 

AÅ.  

4.1.7 Sjukskriven 

Samtliga deltagare var eller hade varit sjukskrivna en längre tid innan de kom till AÅ. 

Anledningen till sjukskrivningarna för samtliga deltagare visade på psykisk ohälsa. Man kan 

hitta likheter från tidigare forskning där Goldsmith et al., (1996) visar på ett samband mellan 

arbetslöshet och nedsatt psykologisk hälsa. Förvisso är inte arbetslöshet jämförbart med 

sjukskrivning men i denna studie berodde sjukskrivningen på att man arbetat en kortare tid för 

att sedan vara sjukskriven. 

Det har visat sig i tidigare forskning att unga vuxna behåller sin hälsa och välbefinnandet senare 

i livet om de får uppleva positiva effekter som motverkar riskfaktorer tidigt i livet (Goldsmith 

et al., 1996). Här kan man tänka sig att stödet från föräldrarna hade kunnat vara bättre med mer 

krav och stöttning. Genom att känna föräldrarnas stöd hade det eventuellt kunnat motverka att 

deltagarna hamnade i upprepade sjukskrivningar. 

4.1.8 Delta i AÅ 

Att få komma till en AÅ är något om samtliga deltagare uppger är “bland det bästa som hänt 

mig”. Innan medverkan i AÅ har deltagarna slussats runt bland olika myndigheter samt erfarit 

bristande kontakt med dem. Genom deltagandet i AÅ har de fått någon som lyssnar på dem, 

vilket kan stödja sig i Morgan & Haglund (2012) artikel där det framgår att desto tidigare i livet 

individen investerar positiva erfarenheter som de får uppleva i bland annat samhället desto 

lättare blir det för dessa individer att lyckas i framtiden. 

Deltagarna uppger vikten av den hjälp och stöd de fått på AÅ och att de lyckats genomföra 

saker som de tidigare aldrig gjort. En av deltagarna berättade om den enorma tröskeln att ta sig 

över för att komma till träffarna på AÅ, som efter en tid visade sig inte vara så hög som 

deltagaren förutspådde. Detta resulterade i stor vinst för deltagaren.  

Samtliga deltagare upplever att de haft lätt att prata med medarbetarna på AÅ. Tolkningar kring 

detta är att deltagarna fått förtroende från medarbetarna på AÅ, eftersom de tagit sig tid att 

lyssna på dem.  
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4.1.9 Rehabiliteringsprocessen  

Med kategorin rehabiliteringsprocessen avses ge inblick i deltagarnas rehabilitering. 

4.1.10 Stöd från AÅ eller annan aktör 

Stödet från AÅ visade sig haft stor betydelse för samtliga deltagare. De berättar i intervjuerna 

att det var först här på AÅ som någon började lyssna och ta dem på allvar. Vidare berättar 

deltagarna att de haft bristande förtroende för auktoriteter under hela deras uppväxt och även in 

i vuxen ålder. Känslan av bristande förtroende för auktoriteter kan förstås genom Bourdieus 

kapitalteori (1994). Det vill säga att deltagarna och auktoriteterna har befunnit sig i olika sociala 

fält under deras uppväxt och därmed haft med sig olika utbildnings- och kulturella kapital. 

Dessa kapital som bland annat handlar om ett bildat språk och vilken utbildning individen har 

(Bourdieu, 1994). Bourdieus kapitalteori kan därför förklara bristerna i förtroendet mellan 

deltagarna och auktoriteter, genom att det kan uppstå missförstånd i kommunikationen när 

individer kommer från olika sociala fält och därmed kan tala “olika språk” detta kan upplevas 

som att ingen lyssnar. 

Författarna spekulerar dock kring varför deltagarna inte upplever AÅ som en auktoritet. Finns 

det förklaringar att deltagarna fått en starkare inre locus of control under tiden på AÅ, det vill 

säga att de upplever att de har kontroll över sina liv och därför upplever de inte att de möter 

auktoriteter på AÅ (Rotter, 1990). Vidare spekulerar författarna om det beror på att AÅ byggt 

sin verksamhet genom ett medvetet inarbetat koncept om att vara myndighetsbefriat, det vill 

säga att lokalerna ger intryck av att vara en avslappnad hemmiljö. Medarbetarna har berättat att 

det även finns en tanke kring hur de bemöter deltagarna och medarbetarnas sätt att klä sig. Det 

vill säga att kläder inte ska signalera makt genom att bära märkeskläder eller andra klädkoder 

som kan förknippas med olika auktoriteter (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke 

& Torbiörn, 2012).  

Dessa olika tolkningar kan ge förståelse för varför deltagare i denna studie upplever att det var 

först när de kom i kontakt med AÅ som någon lyssnade på dem. Enligt författarna går det här 

att tolka att det finns ett samspel mellan den sociala bakgrunden och deltagarnas rehabilitering. 

Detta på grund av att deltagarna kommer från olika sociala bakgrunder och det kan påverka 

individens möjligheter i rehabiliteringsprocessen.   
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4.1.11 Familjens betydelse i rehabiliteringsprocessen 

Familjens betydelse i rehabiliteringsprocessen kan utifrån intervjuerna tolkas som det funnits 

brister i engagemang och förståelse för deltagarna under processen. Samtliga deltagare berättar 

att deras föräldrar inte visste om hur psykiskt dåligt de mådde, det var inget som de pratade om 

inom familjen. Spekulationer utifrån detta är om deltagarna valt att berätta för sina föräldrar om 

deras psykiska ohälsa om föräldrarna då haft förståelse och empati för dem och på så sätt kunnat 

vara mer stöttande i deltagarnas rehabiliteringsprocess.  

Svårigheter med att tala om den psykiska ohälsa med sina föräldrar kan bero på att de lärt sig 

från barndomen att känslor är ingenting man talar om, vilket föräldrarna i sin tur lärt sig av sina 

föräldrar. Detta tolkar författarna som ett socialt mönster i familjen att man inte pratar om 

känslor och att det inte är viktigt att göra det. 

Vidare visar forskning att individer med en högre social klass erbjuds mer socialt stöd och högre 

förväntningar inom familjen än vad individer från lägre klass gör, vilket skapar olika 

förväntningar (Schoon et al., 2007). Utifrån detta kan förståelse för familjernas engagemang i 

deltagarnas rehabiliteringsprocess lyftas från anklagande till att det kan handla om ett socialt 

mönster i familjen flera generationer tillbaka, samt att de deltagare som haft svårigheter med 

att prata med sina föräldrar om deras psykiska ohälsa kommer från en annan socialgrupp i 

samhället än de som erbjuds mer stöd inom familjen. 

4.1.12 Hinder och möjligheter i framtiden 

Deltagarnas psykiska ohälsa ansågs som ett hinder hos flera av deltagarna och att detta skulle 

kunna begränsa deras möjligheter till arbete i framtiden. Flera av deltagarna insåg att på grund 

av deras psykiska ohälsa skulle de även i framtiden behöva söka hjälp för att få ett fungerande 

liv. Vilket kan kopplas till Socialstyrelsen (2013) där det visats att psykisk ohälsa ökat bland 

unga vuxna och då främst depressioner och ångestsjukdomar. Detta kan innebära svårigheter 

med att få ett arbete även om vilja finns.  

Möjligheterna i framtiden är att deltagarna har viljan till att arbeta eller studera men att de har 

insikten om att det finns hinder såsom deras psykiska ohälsa.  

4.1.13 Det sociala mönstrets betydelse för arbetslösa unga vuxna i en 

rehabiliteringsprocess  

Utifrån de tre kategorierna: Deltagarnas uppväxtförhållanden, kontakt med AÅ samt 

rehabiliteringsprocessen framkom ett underliggande budskap som författarna valde att kalla det 
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sociala mönstrets betydelse för arbetslösa unga vuxna i en rehabiliteringsprocess. Det blev 

sedermera studiens tema.  

Vad gällande uppväxt hade majoriteten av deltagarna växt upp med skilda föräldrar och det har 

även tillkommit nya familjemedlemmar. Detta var ett socialt mönster som författarna 

uppmärksammade hos de flesta deltagarna i denna studie. Utbildningsmönstret från föräldrarna 

har deltagarna också “äterskapat”, det vill säga avbruten skolgång och ofullständiga betyg. 

Kontakten med AÅ och rehabiliteringsprocessen har skett på grund av händelser i deltagarnas 

liv som främst kommer från deras sociala bakgrund och som författarna har sett som ett 

genomgående socialt mönster hos alla sex deltagare i denna studie.  

4.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ studie föll sig naturligt, då syftet med denna studie var att beskriva hur 

långtidsarbetslösa unga vuxna upplever den sociala bakgrundens betydelse i en 

rehabiliteringsprocess.  

  

4.2.1 Intervjustudie 

Valet att utföra en intervjustudie ansåg författarna som lämplig då de ville få ut så mycket 

information som möjligt från deltagarna. Om istället en enkätstudie valts, hade eventuell viktig 

information gått förlorad då avsikten med studien var att studera deltagarnas upplevelser.  

Semistrukturerade intervjuer valdes då det gav en möjlighet för deltagaren att utveckla sina svar 

samt att författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor för att få fram ytterligare information 

(Davidson & Patel, 2014). Intervjuerna utfördes enskilt för att svaren från deltagarna inte skulle 

påverkas av varandra.  

4.2.2 Författarnas förkunskaper 

För att författare ska kunna tolka materialet är förförståelsen viktig enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Författarnas förkunskaper inom området hade sitt ursprung både 

genom media, studier i utbildningen samt de tillämpade studier som författarna genomförde 

termin fyra i sin utbildning. Under de tillämpade studierna gjorde en av författarna sin praktik 

vid AÅ vilket resulterade i att ett intresse för denna målgrupp växte och en fråga uppkom om 

det kunde finnas en koppling till den sociala bakgrunden i rehabiliteringsprocessen hos 

arbetslösa unga vuxna.  



34 
 

För att utöka kunskaperna ytterligare inom området studerades lämplig litteratur inom området 

bestående av böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och internetsidor. Utifrån den 

begränsade tiden för studien upplevde författarna det som tillräcklig kunskap för att sedan 

kunna gå vidare och konstruera ett relevant syfte till studien.  

4.2.3 Deltagande respondenter 

Målet var från början att antalet deltagare skulle vara minst sju då ytterligare aspekter möjligen 

framträtt. Men då flertal deltagare tackade nej tog författarna tillsammans med handledare 

beslut om att sex deltagare var tillräckligt för att fylla säkerheten i materialet (Kvale, 1997). 

Ingen indelning gjordes efter kön då det inte avsågs att göra den jämförelsen, dock blev alla 

deltagare kvinnor eftersom det vid tidpunkten för intervjuerna endast var kvinnorna som 

uppfyllde studiens kriterier.  

4.2.4 Intervjuer 

Eftersom kontakt skapats med AÅ innan studiens början underlättade det möjligheterna att få 

kontakt med aktuella deltagare till studien. Medarbetarna på AÅ fick utifrån författarnas 

kriterier välja ut lämpliga deltagare till studien, det vill säga att de deltagit i 

rehabiliteringsprocessen under minst sex månader och att de befann sig inom åldern 23-33år. 

Detta kan likställas med ett så kallat bekvämlighetsurval (Kvale, 1997), vilket ansågs som det 

mest rimliga alternativet då tiden för studien var begränsad. Något som dock bör beaktas är att 

viss uppfattning av krav att medverka kan ha upplevts av deltagarna då de i viss mån är i 

beroendeställning till AÅ. Samtliga deltagare informerades dock att de när som helst kunde 

avbryta intervjuerna utan förklaring, vilket torde ha ökat deras val av frivillighet. 

Något som framkom vid planeringen inför intervjuerna var att tänka på klädsel vid 

intervjutillfället. Detta på grund av att undvika att någon maktsituation skulle kunna upplevas 

från deltagarna (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012) och på 

grund av det kunde påverka svaren i undersökningen.  

Bägge författarna valde att delta vid intervjuerna. Detta för att dela upp arbetet gällande att 

intervjua, anteckna och observera.  

4.2.5 Innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen som genomfördes efter att intervjuerna transkriberats utgick 

från Lundman och Graneheim-Hällgren (2012) modell. Innehållsanalysen avsågs relevant och 
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effektiv för att förstå vikten av meningarna i det transkriberade innehållet. Innehållsanalysen 

avsågs ligga på en manifest och latent nivå då författarna uppmärksammade underliggande 

information vid samtliga intervjuer. Författarnas första tanke var att utgå enbart från en manifest 

(textnära) nivå men då författarna insåg att det fanns ett underliggande budskap i de skapade 

kategorierna, det vill säga det som sägs mellan raderna i analysen, valdes både en manifest och 

en latent ansats för att utesluta författarnas tolkning. 

4.2.6 Tillförlitligheten 

För att säkerställa trovärdigheten i studien diskuterade författarna resultatet och kom fram till att 

deltagarnas samstämmighet stärker resultatets trovärdighet, det vill säga “hur troliga eller 

sannolika resultaten är” (Bryman, 2012, s. 52). Då författarna valde att ta med övrig frågor i 

intervjuguiden gav det möjlighet för deltagarna att utveckla sina svar så att resultatet 

stärktes ytterligare. Det fanns även möjlighet att ställa följdfrågor om det var något som ansågs 

vara oklart i det som framkom i intervjusvaren. På så sätt fick författarna bekräftat att tolkningen 

troligtvis stämde, vilket enligt Bryman (2012) skapar en trovärdighet i resultatet.  

I början av analysen då författarna skulle ta ut koder uppstod många frågetecken. Det krävdes 

att författarna utökade sina kunskaper om kvalitativ innehållsanalys genom att läsa för att förstå 

hur analysen gick till. Detta tog lång tid vilket kunde ha undvikits om författarna lagt ner mer 

tid på att läsa på om innehållsanalysen redan från början. 

Styrkor i studien var att använda både manifest och latent ansats. Genom att använda ansatserna 

tolkades inte deltagarnas svar från början utan det blev först under den latenta fasen i 

analysprocessen. Efter att ha transkriberat och skapat koder, kategorier och subkategorier såg 

författarna något underliggande budskap vilket medförde att en latent ansats användes för att 

kunna ange författarnas tolkning av svaren.  

Svagheter i studien var bland annat att det endast var kvinnliga deltagare, vilket gör det svårt 

att se om resultatet blivit detsamma om könsfördelningen varit lika. Vidare spekulerar 

författarna huruvida resultatets överförbarhet blivit detsamma om liknande studie genomförts 

inom någon annan arbetsmarknadsåtgärd med endast kvinnliga deltagare.  

Undersökningen kan ses som en möjlighet att replikera då processen är beskriven i metoddelen 

samt att en bilaga (Bilaga 2) på frågeschemat återfinns i studien, dock är replikationer inte 

särskilt vanliga inom samhällsvetenskaplig forskning enligt Bryman (2012).  
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Något som framkom i diskussioner med medarbetarna på AÅ kring informationsbrevet (Bilaga 

1), var att den formella akademiska texten som brevet innehöll kunde bli svår för deltagarna att 

förstå. På grund av detta valde författarna istället att dela ut brevet i samband med 

intervjutillfället. Författarnas spekulation var att om brevet hade delats ut i förväg hade det 

eventuellt orsakat att flertal deltagare tackat nej till att medverka i studien.  

Något som också diskuterades mellan författarna var om deltagarna blev påverkade av att 

intervjuerna skedde i samma miljö som de brukar ha de individuella samtalen tillsammans med 

medarbetarna på AÅ. En viss risk med det kan vara att deltagarna såg författarna som 

samtalsterapeuter istället för studenter från Mittuniversitetet som genomförde en studie och på 

det sättet kunde det färga tillförlitligheten i undersökningen.  

Vidare diskuterades trovärdigheten i intervjuerna då det vid flertal tillfällen uppkom 

frågetecken om innehållet stämde eller inte. Exempelvis att deltagaren kunde börja berätta om 

sin uppväxt som fantastisk men att i slutet av intervjun var den vinklad åt det negativa hållet.  

Något som också kan ha påverkat tillförlitligheten i studien var att de flesta deltagarna åt 

psykofarmaka på grund av deras psykiska ohälsa, vilket kan haft betydelse när de svarade på 

frågorna i intervjun eftersom flera av dessa läkemedel kan ge dåsighet och 

koncentrationssvårigheter som biverkningar (Läkemedelsverket, 2007).        

4.3 Förslag på vidare forskning 

Förslagsvis bör vidare forskning studera unga vuxna män som deltar i någon form av 

arbetsmarknadsåtgärd för att se om resultatet blir liknade som den som är genomförd i denna 

studie som enbart bestod av kvinnor. Vidare vore det intressant att få veta hur det går för 

deltagarna efter att de har avslutat tiden på AÅ, om de får ett arbete, börjar studera eller om 

de åter hamnar i en negativ spiral av utanförskap. 
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4.4 Konklusion 

Studien visade ett antal faktorer av betydelse för hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever 

samspelet mellan den sociala bakgrunden och deltagandet i en rehabiliteringsprocess. Bland 

annat upplevde deltagarna att de blev bemött med bristande förståelse av olika aktörer i 

samhället och att det var först är de kom i kontakt med AÅ som deltagarna upplevde att de fick 

den hjälp och stöd som behövdes för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen.  

De flesta deltagarna upplevde även att deras föräldrar hade bristande förståelsen för deras 

pågående rehabilitering samt deltagarnas psykiska ohälsa. Vilket eventuellt kan förklaras 

utifrån de sociala mönster som fanns inom familjen och som delgavs i intervjuerna att “känslor 

är inget man pratar om”. Samtliga deltagare berättade i intervjun att de undvek att delge sin 

rehabiliteringsprocess till sin familj. Detta var på grund av att de inte visste om det skulle skapa 

kaos eller stöd eller om deras familj skulle vara intresserad av att ta del av deltagarnas 

rehabiliteringsprocess. 

Författarna kan därför koppla samspelet mellan deltagarna, aktörerna i samhället och 

föräldrarna till kapital- och locus of control teorin. Det vill säga beroende på vilken social 

position individen har med sig i livet påverkar det förutsättningarna för samspelet med andra 

individer eller aktörer i samhället. Samspelet med andra individer och aktörer i samhället 

påverkas också av om individen har extern eller intern locus of control. Det vill säga hur 

individen upplever att de har kontroll över deras liv och allt som sker, beroende på hur de agerar 

får det en konsekvens, oavsett om de är bra eller dåliga. Därmed anser författarna att de fått 

svar på hur långtidsarbetslösa unga vuxna upplever samspelet mellan den sociala bakgrunden 

och deltagandet i en rehabiliteringsprocess utifrån de tolkningar författarna har gjort i denna 

studie.   
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Bilaga 1 

Som deltagare inom AÅ inbjuds Du härmed att medverka i 

en undersökning om upplevelser av den sociala 

bakgrundens betydelse i rehabiliteringsprocess 

 

Unga vuxna som befinner sig i långtidsarbetslöshet kan ge negativa konsekvenser för den 

enskilda individen. Det kan bland annat yttra sig i dålig självkänsla, hälsorisker samt 

utanförskap. God psykisk och fysisk hälsa är därför en viktig komponent i 

rehabiliteringsprocessen och dess möjligheter att lyckas med eventuella studier och arbete i 

framtiden. Vidare har även kopplingar gjorts mellan unga vuxnas långtidsarbetslöshet, 

framgång i rehabiliteringsprocessen och den sociala bakgrunden. Med den sociala bakgrunden 

syftar vi här på den socioekonomiska bakgrunden exempelvis utbildningsbakgrund hos 

föräldrarna.  

 

Inom ramen för långtidsarbetslösa unga vuxna och den sociala bakgrunden har vi i denna studie 

valt att studera om det finns kopplingar mellan den socioekonomiska bakgrunden och 

deltagarens framgångar i rehabiliteringsprocessen mot egen försörjning. 

 

Som en del i undersökningen kommer vi att genomföra individuella intervjuer. Det innebär att 

Du som väljer att medverkar träffar oss på en gemensam överenskommen plats och tid, 

förslagsvis i AÅ:s lokaler. Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter. För 

att säkerställa dokumentationen kommer vi att banda intervjuerna. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska riktlinjerna i arbetet. Det innebär att Ditt deltagande är 

frivilligt och Du kan avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta Din medverkan 

utan att motivera varför. De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och förvaras så 
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att ingen obehörig kan ta del av dem. Det insamlade materialet kommer att användas till vår C-

uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet. 

 

Om Du väljer att medverka i vår studie, kontakta X eller X på AÅ så snart som möjligt eller 

senast V.17 så tar vi kontakt med Dig/Er och bestämmer en lämplig tid att träffas på. 

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta oss. 

 

Sofia Wallin & Ulrika Jaldemark 

 

Kontaktuppgifter studenter: 

Sofia Wallin sowa1206@student.miun.se 

Tele: xxx-xxx xx xx 

Ulrika Jaldemark  ulja1200@student.miun.se 

Tele: xxx-xxx xx xx 

 

Kontaktuppgifter handledare: 

Rita Sjöström Rita.sjostrom@miun.se 

Tele: xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Fråge schema 

 

Allmän information 

– Ålder/kön 

– Familj 

 

1. Bakgrund 

– Hur upplevde du din uppväxt? (Beskriv mer, sammanboende, skilda föräldrar?). 

– Vilken typ av bostad växte du upp i? 

– Din utbildningsbakgrund? 

– Föräldrarnas utbildningsbakgrund? 

– Upplevde du att det fanns förväntningar av att studera vidare? Beskriv i så fall hur de 

eventuella förväntningarna såg ut/var. 

– Tidigare arbeten innan AÅ? 

– Positiva förebilder 

 

2. Kontakten med AÅ och externa aktörer 

– Kan du berätta hur du kom du i kontakt med AÅ? 

– Ville du själv förändras? Berätta varför. 

– Kan du beskriva hur du upplevde den eventuella förändringen? 

– Berätta om vilka förväntningar du hade om hjälp med studier/arbete/praktik? 

– Upplevde du att medverkan i AÅ var frivilligt? 

– Hur upplevde du att vara med i AÅ verksamhet? 

– Andra aktörer som kändes/känns viktiga? 

 

3. Rehabiliteringsprocessen 

– Vilket stöd upplever du att AÅ eller andra aktörer gett dig i din rehabiliteringsprocess? 

– Beskriv vilket stöd du upplever att familjen gett dig i din rehabiliteringsprocess? 

– Vad fick/får du hjälp/stöd med? 

– Hur har projekttiden påverkat ditt liv och din tillvaro? 
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– Vad är det som du känner är det största och viktigaste förändringen i ditt liv? 

– Kan du berätta hur du märker av det idag? 

 

Övrigt 

– Finns det något, förutom det vi pratat om, som varit betydelsefullt för din 

rehabiliteringsprocess här på AÅ? 

– Är det något utöver de frågor vi tagit upp som du önskar beröra angående ämnet? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


