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Sammanfattning – Från motgång till framgång 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ungdomar beskriver steget vidare från 

studieavbrott till sysselsättning. Författarna använde kvalitativa forskningsintervjuer baserade 

på en intervjuguide för att besvara studiens frågeställningar, med avsikt att fånga in kunskap 

om de ungas uppfattningar kring vändpunkter samt betydelsen av självbilden och relationer i 

omgivningen. Totalt genomfördes fyra intervjuer med ungdomar i åldrarna 17-20 år, där 

samtliga gjort studieavbrott under gymnasietiden men vid tillfället för intervjuerna var åter i 

någon slags sysselsättning. Författarna använde tidigare forskning samt de teoretiska 

perspektiven symbolisk interaktionism och KASAM för att analysera datamaterialet. 

Resultatet av studien påvisade att samtliga ungdomar upplevt någon slags vändpunkt under 

vägen tillbaka till sysselsättning, som de anger varit betydande. Vändpunkterna har dock 

varierat i uttryck och har kunnat bestå av såväl en händelse eller ett möte. Vidare konstaterar 

författarna att självbilden har haft stor inverkan på ungdomarnas möjlighet att både hantera 

vändpunktssituationer samt på motivation till studier och att relationer med faktorerna 

vägledning och respektfullt bemötande varit avgörande för steget vidare mot sysselsättning.   

 

 

Nyckelord: Ungdomar, vändpunkter, självbild, relationer, symbolisk interaktionism, KASAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract – From misfortune to fortune 

This study aimed to investigate how school drop-outs describe their way back to any type of 

occupation. The authors carried out a qualitative study with interviews based on an interview 

guide to be able to answer the studies questions at issue, with the intention to capture 

knowledge about the young adults’ opinion concerning turning-points and the meaning of 

self-image and relations in the surroundings. In a total, four interviews were carried out with 

young adults in the ages of 17-20 years, whom had dropped-out of high-school but were, at 

the time of the interviews, back in some kind of occupation. The authors used previously 

published science articles, along with the theoretical perspective of symbolic interactionism 

and KASAM to analyze the data. The result of this study showed that all of the young adults 

had experienced some kind of turning-point during their way back to an occupation, which 

they found to be substantial. There were some variations in how these turning-points 

occurred; they turned out to be an event as well as a meeting. Further on, the authors has 

found that self-image have had a great effect on the young adults´ possibilities to handle 

turning-point situations, as well as their motivation for studies, and that relations with factors 

of guidance and a respectful treatment has been crucial for the step towards an occupation.   

 

 

Keyword: Young adults, turning-points, self-image, relations, symbolic interactionism, 

KASAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

 

Författarna vill först och främst rikta ett varmt tack till de ungdomar som ställt upp på 

intervjuerna som ligger till grund för denna studie. Vi är tacksamma för att ni delat med er av 

era erfarenheter och önskar er ett stort lycka till med era framtidsplaner. Vi vill även tacka de 

professionella inom verksamheten Ung på Väg i Norrtälje, vilka ställt upp med sin tid, sina 

resurser och sin kunskap för att på bästa sätt hjälpa oss genomföra denna undersökning. Sist 

vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare, My Lilja, som med sin erfarenhet och sitt 

engagemang har stöttat oss under denna resa och hjälpt oss behålla vårt fokus.  

 

 

Gävle; 2013-01-07 

 

Sofia Dann och Leonie Ödalen Frank    
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1. INLEDANDE AVSNITT 
 

1.1 Inledning 

Det har i media under lång tid diskuterats vad arbetslösheten bland unga kostar samhället och 

vilket ansvar såväl politiker som arbetsgivare har för att åtgärda detta. Försäkringsbolaget 

Skandia bank och försäkring publicerade 2008 en rapport vid namn ”Det är bättre att stämma 

i bäcken än i ån” där de värderar de ekonomiska effekterna av ungas utanförskap från 

arbetsmarknaden och insatser. I denna rapport kommer författarna och nationalekonomerna 

Nilsson och Wadeskog (2008) fram till att 20 ungdomar som står utanför arbetsmarknaden 

från 20 års ålder till pension totalt kostar samhället 138 miljoner kronor, dessutom förlorar 

samhället 112 miljoner kronor på produktionsförluster (ibid, s. 126). Dessa siffror visar på 

skrämmande effekter av ungdomars utanförskap, dock får effekterna för ungdomarna som 

individer ej förbises. Regeringen beslutade 2003 att ungdomsstyrelsen skulle kartlägga 

ungdomar i åldern 16-24 år som stod utan sysselsättning, för att få bättre kunskap om denna 

grupp. I denna rapport fastslås att hälsoriskerna psykisk ohälsa samt missbruksproblematik 

var betydligt större inom denna grupp än motsvarande målgrupp som hade sysselsättning av 

något slag. Rapporten tar visserligen upp att man ej kan utesluta att faktorer så som 

ungdomarnas omgivning och sociala position även påverkar dessa hälsorisker. Dock 

konstateras ändå i rapporten att hälsoriskerna är så avsevärt mycket högre att inget annat kan 

antas än att utanförskapet har en markant inverkan på hälsan (SOU, 2003:92, s. 62). Svensson 

(2011:1, s. 15) skriver i en artikel att det under 2008 var 102 000 individer i åldrarna 16-25 år 

som stod utan sysselsättning, vilket är en ökning med 17 000 unga från år 2007. Vidare tar 

Olofsson och Panican (2011, s. 22) upp att unga utan gymnasiekompetens är 

överrepresenterade bland de som är utanför arbetsmarknaden och de som har socialbidrag 

som sin dominerade inkomst. I artikeln belyser författarna att kommunerna arbetar olika vad 

gäller uppföljningsansvaret för målgruppen ungdomar under 20 år utan sysselsättning. Vissa 

kommuner har ett mycket målmedvetet arbete med arbetslivskontakter medan andra 

kommuner är uppgivna över målgruppen, detta kan bero på en osäkerhet kring regelverk och 

mål. Detta leder till att likvärdighetsprincipen är satt ur spel och att den enskildes rättigheter 

hotas.  

 

Att ungdomar utan arbete är ett problem utifrån såväl ett samhällsekonomiskt perspektiv, som 

ifrån ett individperspektiv, är ett faktum. Det är dessutom en växande problemtik som berör 

fler och fler ungdomar i dagens Sverige. Men vad uppfattar ungdomar är det som bidrar till 
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och erfordras för att komma tillbaka in i sysselsättning? Författarna vill i detta examensarbete 

titta närmare på hur ungdomar som gjort studieavbrott under gymnasietiden beskriver sin väg 

tillbaka in i sysselsättning och fokusera på deras egna berättelser om vad som hjälpt dem 

vidare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ungdomar beskriver steget från 

studieavbrott till sysselsättning. För att uppfylla syftet utgår studien från följande 

frågeställningar: 

 

Kan ungdomarna identifiera vändpunkter som hjälpt dem att gå vidare från studieavbrottet? 

Upplever ungdomarna att förändringar av självbilden varit bidragande i steget vidare till 

sysselsättning?  

Vilken betydelse anser ungdomarna att relationer i deras omgivning har haft till möjligheten 

att gå vidare efter studieavbrott? 

 

1.3 Koppling till socialt arbete 

Mot bakgrund av inledningen anses detta ämne vara aktuellt för socialt arbete då 

konsekvenserna av ungdomars utanförskap påverkar såväl mikro-, meso- och makronivåerna i 

samhället, men kanske främst på grund av följderna för ungdomarna själva. I Socialstyrelsens 

lägesrapport (2012, s. 170) framkommer att en oroande hög andel unga vuxna mottar 

försörjningsstöd, då de på grund av svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden ej kan 

bli självförsörjande. Vidare tar länsstyrelsen upp i en tillsynsrapport (2007:13, s. 3) att 

förutom utanförskap från arbetsmarknaden, är psykisk ohälsa och avbruten skolgång andra 

avgörande faktorer till varför unga vuxna söker försörjningsstöd, vilket ställer krav på de 

socionomer som bemöter dessa unga vuxna i form av kunskap om problematiken de unga 

vuxna upplever. Författarna anser att det därför är av intresse att undersöka och öka 

förståelsen för vad ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap från arbetsmarknaden är i 

behov av. Kommunerna är sedan 1 juli 2005 enligt lag skyldiga att undersöka ungdomars 

sysselsättning och vid behov erbjuda lämpliga åtgärder (Skolverket, 2006, s. 8). Vad lämpliga 

åtgärder för introduktion till sysselsättning bör innefatta och på vilket sätt samhället aktivt kan 

arbeta för att hjälpa ungdomar utan sysselsättning, anser författarna kan förtydligas genom att 

lyssna till ungdomarnas egna upplevelser.  
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1.4 Uppsatsen disposition 

Författarna har i detta arbete valt att i kapitel 1 redovisa inledningen till studien samt dess 

syfte och frågeställningar. Vidare innehåller kapitlet även ett kort klargörande kring 

kopplingen till socialt arbete, uppsatsens disposition samt dess bakgrund, där bland annat 

författarnas förförståelse belyses samt begreppsförklaringar förtydligas. I kapitel 2 presenteras  

den tidigare forskningen som ligger till grund för resultatanalysen och under kapitel 3 skildras 

de valda teorierna. I kapitel 4 presenteras vald metod, vetenskapliga positioner, 

datainsamlings- och urvalsförfarande samt databearbetningsprocessen. Under detta kapitel 

klarlägger författarna även uppsatsens trovärdighet och de etiska aspekterna av den 

genomförda studien. I kapitel 5 redovisar författarna temavis studiens resultat som illustreras 

via intervjucitat med koppling till tidigare forskning. I kapitel 6 har författarna valt att via en 

sammanfattande helhetsanalys koppla de presenterade resultaten till studiens två teorier. 

Under kapitel 7 för författarna en diskussion kring studiens slutsatser, huruvida studiens syfte 

och frågeställningar uppnåtts samt vad författarna uppfattar vara studiens begränsningar och 

avgränsningar. Här återfinns även en metoddiskussion samt att författarna presenterar förslag 

till fortsatt forskning. 

 

1.5 Bakgrund  

 

1.5.1 Förförståelse 

Vad gäller förförståelse har författarna dels egna erfarenheter av att stå utan sysselsättning 

som unga vuxna men författarna har även viss förförståelse genom sina arbeten inom 

socialtjänsten. Författarna uppfattar att de har fått en förståelse via arbetet för vilket stöd 

ungdomar utan sysselsättning är i behov av från samhället, dock är denna förståelse begränsad 

så till vida att dessa ungdomar ofta har annan problematik som påverkar deras möjligheter till 

sysselsättning. Via eftersökningar av tidigare forskning har författarna även erhållit viss 

förförståelse kring studiens ändamål. Denna förförståelse anser författarna dock har varit 

nödvändig för att inför intervjuerna kunna förberedda en intervjuguide. Förförståelsen har 

även varit av betydelse under intervjuerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor och 

därigenom kunna inhämta värdefull information. Kvale och Brinkmann (2009, s. 122) belyser 

nödvändigheten av viss förförståelse kring studiens ämne just för möjligheten att kunna ställa 

relevanta frågor under intervjuerna. 
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1.5.2 Begreppsförklaring 

Självbild – Författarna har utgått från Bonniers svenska ordbok där begreppet syftar till hur en 

person uppfattar sig själv (Malmström m fl, 2006). Författarna uppfattar dock att ungdomarna 

under intervjuerna har likställt bilden av sig själva med begreppet självförtroende.  

 

Studieavbrott – Med studieavbrott avser författarna, i denna uppsats, avhopp från 

gymnasiestudier, där den unga vuxna ej återgått till tidigare påbörjade studier. Denna 

definition är författarnas egen.   

 

Sysselsättning – I Svenska akademiens ordbok beskrivs detta ”som man sysselsätter sig 

med…ägnar sig åt, göromål” (Svenska akademiens ordbok, 2010). I uppsatsen avser detta 

sysslor såsom studier, praktik eller arbete.  

 

Vändpunkter – Författarna har valt att utgå från en begreppsdefinition av sociologen Denzin 

(1989, s. 33) som beskriver vändpunkter som avgörande omständigheter vilka orsakar att en 

individ kan dela in sitt liv i ett ”före” och ”efter”. I denna studie utgår författarna från 

vändpunkter som avser en förändring från det sämre till det bättre. 

 

1.5.3 Ung på Väg 

Då syftet med denna studie avser att undersöka ungdomars egna beskrivningar av hur vägen 

från studieavbrott till sysselsättning sett ut, tog författarna kontakt med verksamheten ”Ung 

på Väg” i Norrtälje kommun
1
. Denna verksamhet arbetar för att samla upp de ungdomar som 

ej har sysselsättning eller studerar på gymnasiet och som är mellan 16-20 år. Ung på Väg 

erbjuder studie- och yrkesvägledning, coachning, personliga möten med lösningsfokuserade 

samtal, praktik eller annan lämplig aktivitet. Det finns även så kallade ”nystartsveckor” som 

förbereder för studier, praktik eller arbete. Det var genom kontakt med denna verksamhet 

författarna kom i kontakt med de ungdomar som intervjuats under denna studie. De 

intervjuade ungdomarna har idag dock ingen kontakt med Ung på Väg, då de gått vidare till 

sysselsättning av olika slag. 

 

 

                                                           
1
 Ung på Väg är en kommunal verksamhet, för mer information se:  

http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-

barnomsorg/Gymnasium/Rodengymnasiet/Utbildningar/Introduktionsprogrammen/Individuellt-

alternativ/?tabid=2 (Tillgänglig 2013-01-04) 

http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Rodengymnasiet/Utbildningar/Introduktionsprogrammen/Individuellt-alternativ/?tabid=2
http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Rodengymnasiet/Utbildningar/Introduktionsprogrammen/Individuellt-alternativ/?tabid=2
http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Rodengymnasiet/Utbildningar/Introduktionsprogrammen/Individuellt-alternativ/?tabid=2


 

5 

 

2 TIDIGARE FORSKNING      

Under detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för 

resultatanalysen av ungdomarnas berättelser. Under litteratursökningarna som lett till 

erhållandet av den tidigare forskningen, se avsnitt 4.3.1, framkom att det inom denna studies 

ämne till största del fokuserades på tre teman; vändpunkter, självbild och relationer. 

Författarna valde därav att tematisera studien utifrån dessa tre teman och det är dem som 

influerat studiens frågeställningar, se avsnitt 1.2. Den tidigare forskningen har valts ut dels på 

grund av att författarna anser att den bidrar med en förståelse kring betydelsen av de teman 

som denna studie utgått ifrån. De specifika artiklarna bidrar även med en uppfattning om 

sambandet mellan studiens teman och hur de påverkar varandra. Detta anser författarna vara 

av vikt att belysa på grund av studiens komplexitet, i och med undersökningen av 

ungdomarnas subjektiva upplevelser. Då de utvalda artiklarna skrider över temagränserna 

presenteras de styckevis med innehållsbeskrivande rubriker och samtliga inleds med 

författarnas/forskarnas namn, eftersom det är till dessa uppsatsförfattarna hänvisar till i 

resultatanalysen, se kapitel 5.    

2.1 Berättelser om vägen till det normala 

Strandell m fl (2004) har i sin studie som syfte att genom ungdomars berättelser undersöka 

hur marginaliserade ungdomar ser på övergången från problematisk ungdomssituation till ”ett 

normalt” vuxenliv. De berättelser som författarna i sin studie använder sig av kommer från 

intervjuer av 25 unga mellan 17-21 år. I sin analys av de ungas berättelser finner författarna 

tre olika synsätt att se på övergångsskeendet till vuxenliv. Den främst representerade 

berättelsetypen bland de unga kallar författarna förändringsbetonad, då berättelserna fokuserar 

på hur det skett en förändring från det sämre till det bättre. I dessa berättelser framhävs studier 

och arbete, eller att få stöd till att nå ett av dessa, som en vändpunkt mot det bättre. I de 

förändringsbetonade berättelserna framträdde enligt författarna även en positivare självbild än 

i de berättelser som kopplas till den andra berättelsetypen, nämligen de med fragmentiska 

avbrott i sysselsättningskarriären. Dessa berättelser vittnar om att krav om långa arbetsdagar 

och studier blir för övermäktigt, varpå de unga vuxnas liv mer eller mindre frivilligt kantas av 

avbrott mellan sysselsättningsperioderna. Den sista berättelsetypen är den där de unga berättar 

om det normala som ouppnåeligt, vilket enligt författarna kan bero på att arbete och studier 

mest är en stöttepelare i livet och inte ett hjälpmedel för att komma vidare. I dessa berättelser 

finns inga vändpunkter, utan de unga berättar om sina liv som något som pågår okontrollerat. 
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2.2 Bemötande som vändpunkt 

Nyström och Soydan (1997) har i sin studie undersökt om kontakten med en verksamhet haft 

en vändpunktsliknande effekt på före detta kriminella och missbrukare. Denna studie är en 

uppföljning av en tidigare genomförd studie, från 1993, där 29 deltagare vid verksamheten 

deltog. Vid denna uppföljning har författarna använt samma urval av intervjupersoner, dock 

valde tre tidigare deltagare att avstå. Författarna har i sin studie funnit att när de intervjuade 

ser tillbaka på sin kontakt med verksamheten ligger vändpunkten i det faktum att de anser sig 

blivit bemötta med värdighet. De tidigare deltagarna i verksamheten framhöll hur bemötandet 

skapade ett bättre självförtroende, vilket gav dem en känsla av jämställdhet och respekt. 

Faktumet att bli sedd innebar för flera av intervjupersonerna i denna studie en 

förändringsprocess av den egna självbilden. Vidare hade även stödet av de professionella i 

verksamheten en stor betydelse, då de genom hjälp med arbetssökande och ekonomisk 

rådgivning gav deltagarna praktiska lösningar på sina problem att komma in i samhället igen. 

2.3 Finns det ett samband mellan vändpunkter, självbild och samhällsinsatser? 

Nelson m fl (2011) har i sin amerikanska studie genomfört undersökningar via skolor med 

programmet ”Better Beginnings”, totalt har 959 ungdomar i 18-19 års ålder och deras 

föräldrar deltagit i studien. Syftet var att undersöka ifall det fanns något samband mellan 

ungas vändpunktsberättelser, deras välmående så som självförtroende/personlig utveckling 

och/eller med samhällsinsatser. Resultaten som framhävs i artikeln är att självförtroende har 

ett positivt samband med hur ungdomar klarar av att hantera och ta till vara på händelser som 

klassas som höjdpunkter, lågpunkter samt vändpunkter i deras liv. Författarna menar att ett 

bra självförtroende kan vara en resurs som individen kan använda för att hantera livshändelser 

och där med bidra till att händelsen blir en vändpunkt från det sämre till det bättre. Vidare 

presenteras även ett positivt samband mellan synen på vändpunkter i de ungas liv och 

samhällsinsatser, där författarna lyfter fram att samhällsinsatser bidrar med möjligheter för de 

unga att berätta om viktiga skeenden i deras liv och därmed få hjälp med att hantera dem.       

2.4 Faktorer som möjliggör vändpunkter 

Berglund (2007) har genomfört en studie med syfte att undersöka hur vändpunktssituationer 

och faktorer som inverkar på förändringar kan se ut för ungdomar i riskzonen. Berglund har i 

studien följt 18 ungdomar mellan 15-17 år som deltagit i ett öppenvårdsprojekt. Författaren 

belyser faktumet att en vändpunkt kan vara en dramatisk händelse, men kan lika gärna handla 

om en relation, dock beskrivs vändpunkter som en situation vilken förändrar individens 
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livsförutsättningar. Enligt författaren bevisar studiens resultat att förändrade tankemönster 

skapar en förändrad självbild vilket är en inledning till vändpunkten. Författaren beskriver 

vidare att en av de främsta bidragande faktorerna till att ungdomarna kom till en vändpunkt 

var närvaron av personliga stödpersoner, vilka blev förebilder. Orsaken till detta var att 

stödpersonerna gav ungdomarna kontrollen över sina egna liv genom att ge bekräftelse, 

positiv förstärkan och inlevelse i deras situation. Dock menar författaren för att en vändpunkt 

skall bibehållas krävs att ungdomarna får möjlighet att byta miljö, umgänge och livsstil.   

2.5 Faser för att finna nya livsroller 

Ebaugh (1988) och hennes amerikanska forskargrupp har studerat olika typer av uppbrott och 

utträden från centrala livsroller genom kvalitativa djupintervjuer med 185 personer. Dessa 

uppbrott, så kallade exitprocesser, påvisar hur människor tillägnar sig nya livsroller. 

Exitprocesser kan beskrivas utifrån fyra faser. Den första fasen handlar om att individen inser 

att den valt fel spår i livet och mår dåligt av detta och börjar fundera på alternativa livsvägar. 

Efter att individen befunnit sig i denna fas sker en vändpunkt, genom någon utlösande 

händelse, och detta blir fas två. Efter denna vändpunkt kan individen känna ett tomrum, vilket 

kan bidra till att individen är extra sårbar och kan leda till att individen återfaller till sitt gamla 

liv. Ebaugh menar att denna osäkerhet och brist på stabilitet är fas tre. Efter den fasen kan 

individen börja leva ett nytt liv som uppkommit genom inre bearbetning och yttre förändring. 

2.6 Ungdomars lärande och identitetsutveckling 

Illeris (2003) från Roskilde University har skrivit en artikel vars mål är att belysa ungdomars 

lärande i det senmoderna samhället och jämföra detta med lärande under barndomen samt i 

vuxen ålder. Illeris börjar med att beskriva ungdomarnas lärande, vilket kännetecknas av att 

det alltid präglas av arbetet med identitetsutvecklingen. Han skriver vidare att idag är de unga 

människorna upptagna med vem de vill vara, då de känner att de själva måste ta ett avgörande 

beslut, vilket de får bära konsekvenserna av. Ungdomarna är ofta mycket ambivalenta och 

måste balansera tankarna kring att de kan lyckas eller misslyckas. Under ungdomarnas liv är 

det många beslut som måste tas och de har lärt sig att de ska välja det som de verkligen vill 

göra, som känns rätt för dem. Förr var frågan för de unga mer ”Vad kommer du bli när du blir 

stor?” i det senmoderna samhället handlar det nu om ”Vad kan du bli när du bli stor?”. 
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2.7 Vikten av föräldrars anknytning, delaktighet och stöd 

Wong m fl (2002) utförde ett projekt vars hypotes var att studenters uppfattning av lärarens 

stöd till självbestämmande samt föräldrarnas anknytning, kompetens och självkänsla skulle 

öka motivationsförmågan. För att utforska sin hypotes använde författarna sig av 135 

sjätteklassare och 91 niondeklassare i Amerika, vilka kom från en skola med stor blandning av 

olika kulturella bakgrunder. Författarna kom fram till att hög motivation och prestation för 

ungdomar är kopplat samman med föräldrars anknytning, delaktighet och stöd. De tar även 

upp att anknytning till föräldrarna kan bidra med en stödjande funktion, vilket gör att 

ungdomarna sedan klarar av att undersöka och möta utmaningar i samhället. Denna relation 

med föräldrarna är en viktig del när det kommer till ungdomarnas motivations- och 

prestations förmåga. 

2.8 Ungdomars etableringsproblem på arbetsmarknaden 

Olofsson m fl (2009:1) har gjort en rapport, vilken är ett resultat av studier som utförts inom 

ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. Forskarna har tittat på förändringarna inom 

ungdomspolitiken, med inriktning på förändringar i arbetsmarknadspolitik och 

gymnasieutbildning. De har fokuserat på att se om dessa förändringar har påverkat samverkan 

mellan arbetsförmedling, skola och socialtjänst. Målgruppen de utgått ifrån är ungdomar/unga 

vuxna i åldern 16-24 år med särskilda etableringsproblem. Forskarna har utfört denna rapport 

genom intervjuer, insamling av skrivna dokument och statistik. De har kommit fram till flera 

olika grundproblem som beskriver ungdomars etableringsproblematik. Ett grundproblem i 

etableringen av ungdomar är att den generella utbildningsnivån höjs, vilket innebär att 

konkurrensen på utbildningar och arbetsmarknaden ökar. Detta kan leda till en ökad risk för 

stigmatisering av de ungdomar som inte lever upp till normen, det vill säga fullständiga 

gymnasiebetyg. Forskarna diskuterar även att steget från ungdomsliv till vuxenliv har 

förändrats i och med höga krav på utbildningsnivå från arbetsgivarna. Detta orsakar problem 

då insatserna som genomförts inom utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik inte är 

individanpassade och har svårigheter med att möta de nya höga kraven på utbildningsnivå.  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Under detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiv som ligger till grund för helhetsanalysen 

i denna studie att presenteras. Först kommer teorierna att beskrivas i korthet och sedan 

kommer relevanta delar och begrepp ur teorierna att redogöras mer explicit. Sist i detta avsnitt 

förs ett kort resonemang kring teoriernas relevans för denna studie.    

3.1 Symbolisk interaktionism 

Teorin symbolisk interaktionism utgår från inställningen att människan är en social varelse 

och det är främst språket som bidrar till den upplevelsen. Interaktionismen uppstod ur 

tankarna att språket såväl skapar människan, som är människan och det ligger till grund för 

hennes tankar och handlande (Berg, 2004, s. 152-153). I språket finns de signifikanta 

symbolerna, vilka skapar grundvalarna för människans självmedvetenhet genom interaktion 

med andra samt via våra egna tankar. Signifikanta symboler bildas genom människans gester 

då de resulterar i en förutbestämd respons hos såväl utföraren som hos mottagaren, dessa 

symboler är med andra ord grunden för såväl språket som det mänskliga medvetandet 

(Schellenberg, 1980, s. 43-44&48). En individs identitet utvecklas genom 

socialisationsprocessen, vilken genomgås i takt med att ett barn växer upp och utvecklar 

skickligheten att integrera med symboler (Berg, 2004, s. 157). En av förgrundsgestalterna till 

denna inriktning inom sociologi och socialspykologi var den amerikanska socialfilosofen 

George Herbert Mead (ibid, s. 152) och Mead menade att mänskligt handlande var responser 

på mottagna gester och handlade främst om en anpassning till den andres reaktion (Mead, 

1976, s. 53). Mead ansåg att via social interaktion uppstår mening och mening är grunden till 

människans reflekterade intelligens. Genom mening skapas ett medvetande hos människan 

om det egna jaget, det vill säga ett jagmedvetande (Berg, 2004, s. 159).    

3.1.1 Jaget 

Jaget skapas i interaktion med andra genom människans tankar och Mead menar att jaget är 

någonting som utvecklas med tiden och människan har en fallenhet att identifiera sina 

erfarenheter med jaget, detta sker framför allt med känslomässiga erfarenheter (Mead, 1976, 

s. 109&112). Det innebär att varje jag är individuellt, med ett unikt mönster, varpå varje jag 

reagerar olika på sociala situationer baserat på sin ”struktur” (ibid, s. 149). Mead menar att vi 

säger vissa saker för att vi vill att det ska passa in i det sociala sammanhang vi befinner oss i. I 

våra tankar korrigerar vi vårt tal/språk så att vårt jag, i kommunikationen med andra, baseras 
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på hur vi svarar oss själva men även baserat på hur andrar svarar på det vi redan sagt. Vad vi 

säger påverkas även av våra förväntningar på hur den andra ska reagera. Det är vår sociala 

erfarenhet som avgör hur mycket av vårt jag som kommer fram i kommunikationen och vi 

kan presentera flera olika jag beroende på situation och reaktion från andra. Människan tolkar 

och uppfattar sig själv i relation till hur hon tror att andra uppfattar henne. För att kunna göra 

en sådan reflexiv tolkning av sitt eget jag måste människan kunna se på sig själv objektivt 

(ibid, s. 111-113). Alla människor har ett idealjag i sina tankar, vilket vi eftersträvar att nå, 

dock kan mindrevärdeskomplex uppstå i de fall vi ej kan förverkliga alla dessa önskningar om 

vårt jag. Detta idealjag förverkligas dock enbart genom acceptans och erkännande av andra. 

Via samhället får alla jag diverse grundvalar kring ett jags konstruktion, vilka är samma för 

alla individer, som vi alla söker att uppfylla för att upprätthålla ett jag med självrespekt. Mead 

menar dock att vi strävar efter att sticka ut från mängden jag i samhället och vi jämför därför 

olikheter och framhäver sådant i vårt eget jag som gör oss överlägsna andra (ibid, s. 151-152).  

Ett jag är dock ej statiskt, inte ens som fullt utvecklat, utan förändras vid ändringar av 

individens grupperfarenheter. Även via reflexiva processer inom individen kan jaget 

förändras, genom att lyssna på sin egen röst och förstå den, kan individen gå emot samhällets 

röst och ett nytt jag uppstår (Schellenberg, 1980, s. 46, Mead, 1976, s. 129).  Jaget konstrueras 

via assimilation av andras attityder och påverkar därigenom individens egna handlingar och 

tankar (Schellenberg, 1980, s. 45). Mead menar att det enbart är via ett umgänge med 

generaliserande andra samt genom ett antagande av dennes attityder som ett fullständigt jag 

kan utvecklas och ett självmedvetande kan bildas (Mead, 1976, s. 121, Schellenberg, 1980, s. 

47). 

3.1.2 Generaliserande andra 

De generaliserande andra är avgörande för en identitetsfullbordan, det är enbart genom att 

relateras till och anta andras attityder som ett jag kan existera (Berg, 2004, s. 161, Mead, 

1976, s. 145). De generaliserande andra beskrivs som ”den organiserade uppsättning attityder 

som är gemensam för en grupp och som individen övertar som en bakgrund till det egna 

beteendet” (Schellenberg, 1980, s.45). Främst är de generaliserande andra anonyma 

människor i samhället som individen lever i, men även den grupp som individen tillhör. Detta 

behöver dock ej innebära en konkret grupp, utan diverse kategorier av grupper som individen 

jämför sig med (Mead, 1976, s. 122, Schellenberg, 1980, s. 51). Det är inom 

socialisationsprocessen som värderingar och attityder från de generaliserande andra påverkar 
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individens beteende, då de ingår i individens tänkande. Det är via det abstrakta tänkandet som 

individen övertar de generaliserande andras attityd om sitt eget jag. Via konkret tänkande intar 

individen de generaliserande andras attityd genom deras bemötande av dennes beteende i en 

specifik situation eller handling (Mead, 1976, s. 121).   

3.2 KASAM – Känsla av sammanhang 

KASAM syftar till en känsla av sammanhang och grundas på tre komponenter, vilka inverkar 

på individens möjlighet att bemöta avgörande livshändelser (Antonovsky, 2005, s. 42-43). 

Med KASAM syftar Antonovsky på i vilken grad en människa har förmåga att förutsäga 

stimuli från den inre och yttre världen och huruvida hon upplever sig ha resurser att kunna 

bemöta dem samt om dessa stimuli är värda att engagera sig i. Antonovsky menar att känslan 

av en stark KASAM inte betyder att individen upplever detta inom sin livsvärlds samtliga 

områden. Människan sätter upp gränser och lägger utanför dessa sådana områden inom livet 

som hon ej bedömer ha stort behov av begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. 

Antonovsky anser dock att följande fyra sfärer måste ingå inom gränsen för vad som 

människan anser vara viktigt och dessa är de egna känslorna, de närmaste relationerna, den 

främsta sysselsättningen samt existentiella teman. Antonovsky beskriver att en människa inte 

kan lägga dessa områden utanför den egna gränsen, då hon inom dessa involverar för mycket 

av sin energi och sitt själv (ibid, s. 46&50-51). Människan föds inte med en stark KASAM 

utan denna utvecklas under barndomen, i ungomsårens samt i vuxenlivet genom en inre 

känsla av de tre komponenterna samt via bidrag från relationer till föräldrar och vänner. Även 

livserfarenheter och utmaningar för individen möjliggör en förstärkning av känslan av 

KASAM (ibid, s. 141-142).     

3.2.1 Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

Inom teorin KASAM framhävs tre komponenter som skall bidra till en förståelse av på vilket 

sätt livserfarenheter kan leda till KASAM. En individ med höga värden av dessa komponenter 

bedöms ha en hög KASAM, dock kan en individ ha högt av en eller två komponenter och låg 

av det tredje, men ändå uppleva sig ha en hög känsla av sammanhang. De tre komponenterna 

som Antonovsky uppger är avgörande för KASAM är begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet (ibid, s. 43,47&129).         

Komponenten begriplighet avser hur en människa kan förstå och göra gripbart både de yttre 

och inre stimuli som hon utsätts för. Ju mer strukturerad och organiserad information 
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människan kan ordna och erhålla, desto högre känsla av begriplighet upplever hon. Detta 

bidrar till att individen bättre kan förutsäga och bemöta händelser i framtiden, men även 

förklara och hantera oväntade skeenden, oavsett om händelserna varit eftertraktade eller ej. 

Komponenten begriplighet utgår ifrån hur individen upplever sin förmåga till förutsägbarhet 

(ibid, s. 44&129).   

Komponenten hanterbarhet syftar till individens uppfattning av vilka resurser som finns 

tillgängliga att disponera vid bemötandet av diverse stimuli och händelser genom livet. Dessa 

resurser behöver ej enbart finnas inom individen, eller erhållas av egen kraft, utan kan 

erbjudas av människor i individens omgivning till vilka hon känner tillförlit. En hög känsla av 

komponenten hanterbarhet leder till att individen känner kontroll (ibid, s. 45).     

Komponenten meningsfullhet avser betydelsen av att känna delaktighet och medbestämmande 

i såväl livsavgörande händelser samt i dagliga erfarenheter. Denna komponent är den 

kognitiva delen av KASAM och anses vara motivationsberikande. En känsla av att vara 

delaktig bidrar till upplevelsen meningsfullhet i livet utifrån en känslomässig innebörd (ibid, 

s. 45-46&130).    

3.3 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 

Teorin symbolisk interaktionsm beskriver och redogör för hur en individs självidentitet skapas 

utifrån sociala processer, men även hur en individs eget jag förändras och utvecklas i takt med 

nya erfarenheter, via social interaktion samt genom övertagandet av andras attityder. I och 

med detta anser författarna att denna teori är relevant för helhetsanalysen i denna studie för att 

i ungdomarnas beskrivningar kunna förstå eventuella förändringar av självbilden. Författarna 

anser även att teorin kan bidra med en förståelse kring ungdomarnas beskrivningar av 

betydelsen av relationer via social interaktion samt de generaliserande andra i deras 

omgivning. Vad gäller teorin KASAM skildrar denna på vilket sätt individer klarar av att 

bemöta och bemästra livshändelser genom närvaron av komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Författarna anser att betydelsen av och komponenterna i 

KASAM kan belysa varför de vändpunkter som ungdomarna i sina berättelser kan beskriva 

har blivit just vändpunkter, men även vad som i ungdomarnas relationer kan ha varit 

avgörande för vändpunktssituationerna samt för vägen vidare mot sysselsättning.   
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4 KVALITATIV METOD  

4.1 Forskningsdesign 

För denna studie har författarna valt att använda en kvalitativ metod med forskningsintervjuer 

baserade på en temainriktad intervjuguide. Författarna har utgått från Kvale och Brinkmanns 

beskrivning om denna metod, som menar att: ”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker 

förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.17-18). Kvalitativ metod har alltså som utgångspunkt att söka kunskap 

genom intervjupersonernas egna ord om deras upplevelser, målet med metoden är att ”se 

världen med andras ögon” (Larsson, 2005:b, s. 92). Denna metod valdes mot studiens syfte 

att undersöka ungdomars egna beskrivningar av en erfarenhet i deras liv, där 

forskningsintervjuer gav författarna möjlighet till detta. En narrativ metod hade om möjligt 

kunna erbjuda rikare beskrivningar, men denna metod ansåg författarna sig ej kunna bemästra 

tillfredställande vid intervjusituationerna för att kunna använda fullt ut. En kvantitativ metod 

anser författarna ej hade fångat upp de subjektiva beskrivningarna som studien har som syfte 

att skildra. I arbetet med studien valde författarna en abduktiv ansats, där det empiriska 

materielet i form av tidigare forskningsstudier tolkades via författarnas teoretiska kunskaper 

och därefter valdes teorier som kunde fånga upp de delar inom studiens område som 

författarna ville åskådliggöra (jfr. Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 56). 

 

4.2 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

Vetenskapsfilosofi ligger till grund för forskning och val av position har en inverkan på 

forskaren under forskningsprocessen, varpå det är av betydelse att definiera vilka 

vetenskapsfilosofiska positioner som legat till grund för kunskapsinhämtningen i en 

undersökning (Larsson, 2005:a, s. 19).  Författarna har vid denna studie inspirerats av den 

hermeneutiska positionen, vilken har föreställningen att det är språket och texten som bidrar 

med en förståelse kring individens livsvärld. Den hermeneutiska positionen har främst genom 

idén kring den hermeneutiska spiralen inspirerat författarna vid analysen av datainsamlingen. 

Författarna har efter transkriberingen av varje intervju läst igenom all text för att få en 

överblick. Därefter har författarna studerat enskilda teman och tillhörande citat i en delanalys 

för en utveckling av dess innebörder. Dessa teman har sedan satts i relation till tolkningen av 

helheten (jfr. Larsson, 2005:b, s. 93, Olsson och Sörensen, 2001, s. 100-101).  
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4.3 Datainsamling och urval 

4.3.1 Urval av litteratur och litteratursökning 

Inför och under denna studie genomfördes ett flertal litteraturundersökningar för att dels få en 

överblick av kunskapsläget men även för att hitta tidigare forskning att använda vid 

resultatanalysen. Litteratursökningarna utfördes under perioden 20 september och 12 

november, 2012. Den tidigare forskningen har författarna sökt på ledande databaser så som 

Discovery, Social Service Abstracts, SwePub samt Socialvetenskaplig tidskrift via Högskolan 

i Gävles biblioteks hemsida. De sökord som legat till grund för sökningarna har varit 

vändpunkter/turningpoints, självbild/identity, relationer och ungdomar/youth. Dessa sökord 

har kombinerats i diverse formationer för att bredda träffarna och därmed hitta de mest 

relevanta studierna. Författarna har även via referenslistor på den tidigare forskning som 

förekommit sökt sig vidare till betydelsefull litteratur för studiens ämne. Vidare har även 

författarna hittat relevant litteratur genom att undersöka vad tidigare studier inom samma 

ämne har inkluderat för material. Den tidigare forskningen kommer främst från 2000-talet, 

dock har två artiklar tagits med som är producerade tidigare. Författarna ansåg att dessa 

bidrog med för studien väsentlig information som ej kunnat hittas på annat sätt. Av de åtta 

studier som lyfts fram under tidigare forskning är fyra framställda i Sverige och de fyra övriga 

är baserade på internationell forskning. Internationell forskning kan bidra med ett globalt 

perspektiv på studiens forskningsområde och sätta problematiken i ett större sammanhang. 

Vad gäller den tidigare forskningen har artiklarna valts ut baserat på dess genomförande samt 

syfte i relation till författarnas studies ämne och syfte. För tydligare beskrivning av vad den 

tidigare forskningen har bidragit med, se kapitel 2. Vad gäller litteratur som använts i 

metoddelen samt teoridelen, har denna främst lånats via Norrtälje bibliotek men en del har 

även författarna haft i ägo sedan tidigare kurser från studietiden. Litteraturen till teoridelen 

har till störst del grundats på förstahandskällorna, dock har andrahandskällor använts delvis 

för att förtydliga samt för att bidra med en mer modern tolkning av teorin.  

4.3.2 Urval av intervjupersoner 

Vid denna studie intervjuades fyra stycken ungdomar som tagit studieavbrott under 

gymnasietiden men som nu kommit ut i någon form av sysselsättning. Tanken med att 

intervjua de ungdomar som redan gått ut i sysselsättning, och som vid intervjutillfället alltså ej 

stod utan, var för att författarna eftersökte intervjupersoner som hade möjlighet att förmedla 

en berättelse om hela vägen från studieavbrott till sysselsättning. För att komma i kontakt med 
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möjliga intervjupersoner kontaktades verksamheten Ung på Väg i Norrtälje kommun, se 

avsnitt 1.5.3. Via ett förberedande möte med Ung på Väg informerade författarna de 

professionella vid verksamheten om huvuddragen av studiens syfte, varpå de i sin tur 

kontaktade de ungdomar de ansåg kunde bidra med rika beskrivningar. Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 181) belyser just vikten av att erhålla intervjupersoner med kvalitetskriterier så som 

vältaliga och villiga att berätta om sin situation. Därigenom mottas de djupa och fylliga 

beskrivningar som ökar studiens validitet, se avsnitt 4.5.1.  

När sedan det första urvalet skett skrev författarna ett informationsbrev, se bilaga 1, till dessa 

ungdomar där de bjöds in till ett informationsmöte på Ung på Väg. Detta för att möjliggöra 

för ungdomarna att ställa frågor kring studien och kring innebörden av att ställa upp på en 

intervju. Vid detta möte kom fyra av de totalt sju inbjudna ungdomarna och det var med dessa 

ungdomar som intervjuer bokades. Vid ett senare tillfälle bokades ytterligare en intervju in via 

telefonkontakt, där samma information utlämnades som den vid informationsträffen. Dock 

förekom bortfall då en av intervjupersonerna avbokade sin intervju. Bortfallet har för denna 

studie inneburit en mindre kvantitet i underlag för analys, emellertid erhölls i de intervjuer 

som genomfördes detaljerade och rika beskrivningar att det trots allt fanns en valid grund att 

bygga analysen på. Studiens urvalsgrupp kom att bestå av fyra ungdomar, två tjejer och två 

killar, i åldrarna 17-20 år. Samtliga ungdomar är idag ute i sysselsättning, där tre studerar och 

en arbetar. 

4.3.3 Intervjuer och intervjuguide 

Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum utan insyn. Författarna intog vid intervjuerna 

olika roller, där en författare under två intervjuer var intervjuledare och den andra tog 

anteckningar och sedan tvärtom. Varje intervjutillfälle inleddes med en allmän samtalsstund, 

där författarna och intervjupersonen småpratade något, samt att författarna bjöd på tilltugg 

och dryck, för att skapa en sund och förtroendeingivande stämning (jfr. Kvale och Brinkmann, 

2009, s. 144). Liksom vid informationsträffen på Ung på Väg, informerade författarna om 

intervjupersonernas rättigheter att avbryta intervjun samt att ej svara på någon fråga om de 

inte ville. Författarna belyste återigen konfidentialiteten samt syftet med intervjuerna. 

Samtliga intervjuer bandandes för att garantera att författarna vid resultatredovisning och 

analys hade tillgång till intervjupersonernas korrekta citat och därmed i efterhand kunna motta 

en så komplett skildring av den producerade kunskapen som möjligt (jfr. Larsson, 2005:b, s. 

100, Kvale och Brinkmann, 2009, s. 195). Att författarna valde att banda intervjuerna innebar 
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även att de vid intervjutillfällena aktivt kunde fokusera på intervjupersonernas berättelser och 

därmed ge dem all uppmärksamhet. För att banda intervjuerna inhämtades muntligt tillstånd 

från intervjupersonerna (jfr. Kvale och Brinkmann, 2009, s. 144-145, 194).  

I arbetet med utformningen av den intervjuguide som legat till grund för intervjuerna med 

ungdomarna, se bilaga 2, utgick författarna ifrån studiens tre frågeställningar. Dessa 

frågeställningar är baserade på studiens tre teman och därigenom säkerställde författarna att 

intervjuerna skulle riktas mot studiens syfte. Författarna har inspirerats av Kvale och 

Brinkmanns (ibid, s. 148) beskrivning av en intervjuguide och forskningsfrågorna har 

översatts till naturliga och enkla intervjufrågor att besvara. Frågorna utarbetades även så att de 

via öppna formuleringar lättare skulle kunna fånga in rika och detaljerade beskrivningar. 

Syftet var att ungdomarnas berättelser i så stor utsträckning som möjligt skulle framhävas. 

Intervjuguiden var halvstrukturerad där ett fåtal frågor var förberedda och följdfrågorna 

baserades på intervjupersonens svar under intervjun. Att intervjuerna bandandes och att 

författarna intog olika roller under intervjusituationen, se ovan, medförde att intervjuledaren 

under intervjun kunde lyssna aktivt och ha fullt fokus på det som sades. Därmed ökade 

kvalitén på följdfrågorna samt reliabiliteten (jfr. ibid, s. 154).    

4.4 Databearbetning, analysverktyg och tolkningsförfarande 

Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord, där även harklingar, pauser och dylikt 

registrerats för att fånga upp känslobetonade uttryck, vilket kan ha en inverkan på det sagda 

ordet (jfr. Olsson och Sörensen, 2001, s. 79&99). Vid bearbetningen av de genomförda 

intervjuerna valde författarna att använda så kallad meningskoncentrering. Vid 

meningskoncentrering förkortas omfattande och långa uttalanden från intervjupersonerna till 

konkreta och kortare utdrag, som fångar upp det väsentliga i utsagorna utan att mista 

kontentan i det sagda (ibid, s. 99, Kvale och Brinkmann, 2009, s. 221). Vid 

meningskoncentreringen har författarna använt […] när ett eller några ord i den ursprungliga 

meningen tagits bort och [---] har använts när författarna avlägsnat en eller flera meningar 

mellan de meningar som lyfts fram i citatet. På detta sätt anser sig författarna ha fångat själva 

kärnan i det sagda och därmed preciserat själva essensen i berättelserna. Inför analysen valdes 

tematiskt meningskoncentrerade citat ut från intervjupersonerna, detta för att säkerställa att 

studiens frågeställningar skulle besvaras (jfr. Olsson och Sörensen, 2001, s. 98). Vidare 

inspirerades författarna av idén kring den hermeneutiska spiralen vid sin del- samt 

helhetsanalys av datamaterialet, se avsnitt 4.2.      
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4.5 Uppsatsens trovärdighet  

4.5.1 Intern validitet 

Vid kvalitativa studier diskuteras validitet utifrån huruvida forskaren ”fångar in det man har 

för avsikt att fånga in” (Larsson, 2005:b, s. 116). Då den genomförda studien är relativt liten i 

sitt urval har författarna strävat efter att nå en hög intern validitet, genom att bygga 

resultatanalysen på rika och detaljerade citat (jfr. ibid, s. 117). Urvalet av intervjupersoner 

anser författarna har bidragit till en stark validitet då många och detaljrika svar erhölls, se 

avsnitt 4.3.2. Författarna anser att de även via sitt förhållningssätt vid intervjusituationerna har 

stärkt validiteten genom att ställa motfrågor samt gjort direkttolkningar för att verifiera att 

uttalanden uppfattats korrekt. Detta har dessutom möjliggjort för intervjupersonerna att 

förtydliga sina svar. Vidare har även de diverse trianguleringar som författarna använt sig av 

under studien ökat validiteten, se avsnitt 4.5.3 (jfr. ibid, s. 117). Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 267) belyser vikten av att validera under hela forskningsprocessen genom att ständigt 

kontrollera och ifrågasätta men de betonar även vikten av forskarens förmåga att teoretisk 

tolka resultatet (se även Larsson, 2005:b, s. 116). Författarna har genom hela studien haft ett 

kritiskt förhållningssätt till såväl den tidigare forskningen, svaren vid intervjusituationerna 

samt den egna analysen för att vara öppna för andra vinklingar. Författarna anser att 

bandandet vid intervjusituationerna har bidragit till att stärka studiens validitet. Detta genom 

att författarna under intervjusituationerna kunde ha fullt fokus på intervjupersonens berättande 

samt att bandandet möjliggjorde en korrekt transkribering, se avsnitt 4.3.3.  

4.5.2 Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) beskriver att reliabilitet vid kvalitativ forskning handlar 

om vilken konsistens och inre logik resultaten har. Detta har stärkts genom att författarna vid 

intervjusituationerna har låtit intervjuledaren ställa frågor kring studiens teman och sedan har 

den författare, som under intervjun tagit anteckningar, kompletterat med ett antal frågor kring 

varje tema i slutet av intervjun. Författarna har på detta sätt kunna undersöka konsistensen i 

intervjupersonens svar samt minskat risken för feltolkningar (se även Larsson, 2005:b, s. 117). 

Vidare menar författarna att studiens reliabilitet har stärkts genom att samtliga intervjuer skett 

mot bakgrund av samma intervjuguide och med samma inledning och avslut från författarnas 

sida, vilket minskat riskerna för att intervjupersonernas svar skulle variera på grund av yttre 

faktorer. 
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4.5.3 Triangulering 

Triangulering bidrar till en ökad och stärkt validitet och reliabilitet vid såväl datainsamlandet 

som vid analysen, därav finns flertalet olika formationer. Teoritriangulering syftar till 

användandet av två eller fler teoretiska perspektiv och undersökartriangulering hänvisar till att 

datainsamlingen är granskad av två eller flera undersökare (Larsson, 2005:b, s. 109). 

Författarna har vid denna studie använt sig av dessa två trianguleringar. Teoritrianguleringen 

innebär att författarna har valt att använda två teorier som grund för analysen av 

dataunderlaget för att bidra med ett bredare perspektiv. Vidare har författarna använt 

undersökartriangulering utifrån två olika bemärkelser, dels vid intervjuerna då det varit två 

olika intervjuare vid datainsamlingen och dels vid analysen då författarna på varsitt håll 

analyserat samma dataunderlag och sedan sammanställt resultaten.  

4.5.4 Generaliserbarhet 

Det råder delade meningar om huruvida kunskap från kvalitativa studier kan generaliseras, i 

den bemärkelse begreppet avser. Generalisering syftar till huruvida resultatet från den 

genomförda studien, på en urvalspopulation, är representativt för hela populationen 

undersökningen avser att studera, det vill säga målpopulationen (Elofsson, 2005, s. 63-64). Då 

denna studies urval var litet samt vad Larsson (2005:b, s. 118) benämner som syftesbestämt, 

är möjligheten till generalisering näst intill obefintlig. Författarna anser att det egna 

underlaget är för litet för att kunna göra en hållbar generalisering inför framtida studier. Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 282) lyfter dock fram begreppet analytisk generalisering, vilket 

syftar till att forskaren genom en välplanerad bedömning klargör ifall de egna resultaten 

skulle kunna ge vägledning vid en annan, liknande situation. Mot bakgrund av detta vill 

författarna belysa faktumet att samtliga intervjupersoner i denna studie har, tillsammans med 

den tidigare forskningen, betonat självbilden och relationernas betydelse för egen framgång. 

Detta anser författarna ger en relativt tydlig vägledning kring vad som är betydelsefullt att 

reflektera över vid liknande studier.     

4.6 Etiska aspekter  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.87-88&292-293) är det viktigt att forskaren under 

studiens alla steg tar hänsyn till etiska frågor. Det rör bland annat att forskaren i planeringen 

kring intervjuer informerar om samtycke för intervjupersonerna, att forskaren vidare vid 

utskriften är sann mot intervjupersonernas uttalanden under intervjusituationen samt att säkra 
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studiens verifiering. Även konfidentialitet är en viktig aspekt som både under planeringen, 

utskriften, analysen samt rapporteringen måste tas i beaktning. Författarna har vid denna 

studie tagit hänsyn till de etiska aspekterna genom att först och främst förmedla frivilligheten 

till deltagande samt syftet med studien. Författarna har informerat intervjupersonerna om 

deras möjligheter att när som avbryta sina intervjuer samt att intervjupersonerna har varit 

införstådda med rättigheten att inte vilja svara på någon fråga. Denna information 

förmedlades dels vid den inledande informationsträffen och sedan återigen vid varje 

intervjutillfälle, se avsnitt 4.3.3. Vidare har författarna även informerat om konfidentialiteten 

kring de uppgifter som intervjupersonerna lämnar under sina intervjuer och sett till att 

avidentifiera samtliga personliga uppgifter från utskrifterna. Författarna har även varit tydliga 

med att inhämta samtycke kring att få bandinspela intervjuerna och förmedlat till 

intervjupersonerna motivet till detta förfarande. Då en av studiens intervjupersoner varit under 

18 år inhämtades skriftligt samtycke från dennes vårdnadshavare.  

Detta förfarande följer även Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer 

skall ses som en vägledning för vetenskaplig forskning och syftar till att forskaren bör göra en 

objektiv värdering kring huruvida den kunskap, som kan tänkas inhämtas från studien, väger 

upp risker för eventuella negativa konsekvenser för intervjupersonerna (ibid, s. 6-16, se även 

Kvale och Brinkmann, 2009, s. 89-90). Författarna har i samråd med handledare och 

professionella vid verksamheten Ung på Väg diskuterat metodens förfarande samt 

intervjufrågornas utformning och fokus, för att därigenom har försökt minska riskerna för 

potentiella negativa följder för de ungdomar som ställt upp i intervjuer.    
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5 RESULTATANALYS 

5.1 Inledning 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas och kopplas till studiens tidigare 

forskning, i samband med detta kommer författarna att argumentera för vad som av betydelse 

lyfts fram och varför detta är viktigt att belysa. Den genomförda studien har utgått från tre 

olika teman; vändpunkter, självbild samt relationer, vilka uppkom i samband med 

litteratursökningarna för den tidigare forskningen, se kapitel 2. Dock har det under 

intervjuerna blivit tydligt att temat relationer varit av stor betydelse, varpå författarna beslutat 

att dela upp det temat i tre underteman: Föräldrars inverkan samt ungdomars beslutsfattande, 

Vägledning och Bemötande. Vidare har även ett nytt tema tillkommit, utifrån att det området 

berörts till stor del under flera av intervjuerna och därmed bedömts vara av betydelse att 

åskådliggöra. Detta tema riktar in sig på etableringssvårigheterna avseende arbetsmarknaden, 

vilket författarna valt att benämna Steget vidare. Därmed kommer resultatanalysen att 

presenteras i delar med följande teman: Vändpunkter, Självbild, Föräldrars inverkan samt 

ungdomars beslutsfattande, Vägledning, Bemötande och Steget vidare.  

Ungdomarna som deltagit i studien är mellan 17-20 år och bor alla i Norrtälje Kommun. 

Samtliga ungdomar har haft kontakt med verksamheten Ung på Väg och alla har idag gått 

vidare till någon slags sysselsättning. För att säkerställa samtliga deltagares anonymitet, har 

författarna valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn, då urvalsgruppen har bestått av två 

killar och två tjejer, har de fått namnen: Erik, Max, Frida och Sara. Författarna anser att det ej 

är av relevans att på ett närmare och mer konkret sätt beskriva intervjupersonerna, då studiens 

syfte är att generellt undersöka ungdomars beskrivningar av vägen till sysselsättning efter 

studieavbrott. Ytterligare kunskap om intervjupersonerna bidrar ej med en ökad förståelse 

kring studiens resultat, varpå författarna valt att anamma anonymiteten i så stor utsträckning 

som möjligt. Vidare har författarna i kommande citat och analys valt att benämna samtliga 

professionella i verksamheten Ung på Väg, till just Ung på Väg. Detta för att återigen 

säkerställa anonymitet samt konfidentialitet för samtliga inblandade.   

5.2 TEMA 1 – Vändpunkter 

Samtliga intervjupersoner har skildrat sitt studieavbrott som ett resultat av att skolgången ej 

har fungerat. De vändpunkter som beskrivits under intervjuerna har varierat men samtliga har 

bestått av en förändring hos intervjupersonerna som möjliggjort vidare studier.   
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För Sara kom vändpunkten via en kontakt med en terapeut. Orsaken till Saras studieavbrott 

låg i problematik med panikångest, vilket Sara kände höll henne tillbaka. Efter sitt avhopp 

från gymnasiestudierna spenderade Sara två månader hemifrån för praktik, men upptäckte 

under denna vistelse att hon behövde arbeta med sig själv. Sara beskriver att kontakten med 

terapeuten ledde till medicinering, vilket kom att bli vändpunkten i steget vidare mot att ta 

upp studierna: 

Å så satt hon mig på medicin och då vart allting mycket lättare. Så att, eller jag hade ju valt 

att jag skulle gå i skolan innan jag gick på medicin, men det var mycket lättare att börja när 

jag gick på medicin. Annars hade jag aldrig kommit iväg till skolan. Så terapin, det hjälpte 

som fan. 

För Frida däremot handlade vändpunkten om uppbrottet från sin dåvarande pojkvän, som 

enligt Frida varit en stor anledning till att hon avbröt av sina gymnasiestudier. Uppbrottet 

innebar en frihet att kunna komma vidare i sitt liv: 

Å det var efter han som jag kände att nej nu jävlar ska jag ta tag i mitt liv liksom, nu måste jag 

fixa det här för att jag har förlorat två år av mitt liv kändes det som typ. 

Dessa citat belyser vad Strandell m fl (2004) beskriver i sin studie kring de 

förändringsbetonade processerna, vilka framhäver en förändring som skett, vilket lett till en 

omställning från det sämre till det bättre. Orsaken till vändingen fokuserar ofta i dessa 

berättelser på studier, arbete eller stöd i att nå ett av dessa. I Saras fall var det mötet med 

terapeuten som möjliggjorde vändpunkten, vilket ledde till möjligheten att få återuppta 

studierna. I Fridas citat handlade denna vändning dock om en förbättrad tro på sig själv. Detta 

anser författarna även skulle kunna tolkas som fas ett och två i vad Ebaugh (1988) beskriver 

som de fyra faserna i exitprocesserna. De två första faserna syftar till en insikt om att ha valt 

fel väg i livet, för att sedan komma till en punkt när det vänder. Frida har, i relationen med sin 

före detta pojkvän, upplevt att förhållandet fick henne att må dåligt. När hon sedan bryter med 

sin dåvarande pojkvän sker en vändpunkt i och med den händelsen, vilket kan ses som fas två. 

Ebaugh (1988) beskriver vidare att i fas tre finns en sårbarhet i och med osäkerheten på den 

nya vägen, vilket kan leda till återfall i gamla mönster. Frida upplevde inkomst via 

studiebidrag som motivation för att fortsätta sin nya väg och för att hålla fast vid 

vändpunkten: 

 Jag vet att man får ju inte ge upp bara sådär på stört […] då var det mycket draghjälp också 

just pengarna, studiebidraget för då kunde jag fortsätta betala mina skulder.    
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Den sista fasen innebär enligt Ebaugh (1988) att individen kan leva sitt nya liv genom inre 

bearbetning samt yttre förändring. För Frida tolkar författarna att upplevelsen av den fjärde 

fasen, det vill säga den egna utvecklingen genom att ha klarat skolan samt att ha fått arbete, 

har bidragit med andra förutsättningar i livet. Detta har lett till att Frida idag upplever sitt liv 

som tillfredställande, vilket hon beskriver i följande citat: 

Då när jag klarade det här så kändes det yes, äntligen klar med en grej och nu jobbet och det 

är skitbra allting, så det känns jättebra.   

Författarna uppfattar att samtliga intervjupersoner varit medvetna om vikten av att studera 

vidare. Erik kämpade länge på egen hand med att söka till gymnasieskolor men det ”strulade” 

konstant med ansökningar och antagningar, vilket ledde till att Erik tappade motivationen. 

Dock kom vändpunkten i kontakten med Ung på Väg där han fick rådet att börja på 

folkhögskola, vilket blev en vändning i rätt riktning: 

Men sen så träffade jag ju Ung på Väg och det, det var någonstans där som det, det vände 

liksom [---] jag tror det var när jag träffade Ung på Väg som de, som de blev bättre. [---] då 

fick jag testa på det här med folkhögskolan för Ung på Väg tyckte att det var lite lugnare så 

man fick mer hjälp liksom och mer valfrihet och där trivdes jag ju. 

Som beskrivits ovan kom vändpunkten för Erik i och med mötet med Ung på Väg. Orsaken 

till varför detta blev en vändpunkt tolkar författarna kan ligga i bemötandet och upplevelsen 

av att bli förstådd. Erik beskriver varför kontakten med Ung på Väg varit betydelsefull i 

följande citat: 

Alltså utan att jag berättade allt för mycket om mig själv så kunde Ung på Väg berätta nästan 

hur det var, hur jag kände liksom inombords [---] då känns det som att Ung på Väg verkligen 

förstod hur jag hade det liksom.  

Känslan av att någon förstår det svåra i situationen den unga befinner sig i, har påvisats vara 

betydelsefullt i vändpunktssituationer. Berglund (2007) tar i sin studie upp närvaron av 

stödpersoner som en viktig faktor för möjligheten att kunna hantera vändpunkter, då dessa kan 

ge bekräftelse, positiv förstärkning samt inlevelse i de ungas situation.  

Sara berättar i sin intervju om ytterligare ett tillfälle som kommit att bli en vändpunkt, vid en 

brand runt nyår fick hon bekräftat att hon kunde hantera stressade situationer. Sara beskriver 

här hur hon bland människor i panik och stress, kan behålla lugnet och ringer larmcentralen:  
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Så jag, jag stod ju i telefon och så skulle jag lugna min syster och så sprang det människor 

och bara ”åå shit morsan brinner inne” var det nån som skrek, och jag var väl mest så här 

förvirrad och vad är det som händer […] men jag var ganska lugn liksom och det var inge 

mer än så. 

I och med denna upplevelse kom Sara fram till att hon ville bli brandman och detta ledde till 

en inspiration att fortsätta studera och kom därmed att bli en vändpunkt för att gå tillbaka till 

skolan. Sara pratade med Ung på Väg om sin erfarenhet och fick där hjälp med vägledning 

kring studier som kunde leda henne till sitt mål. Betydelsen av att få dela med sig av sina 

erfarenheter tar Nelson m fl (2011) upp och beskriver att det finns ett positivt samband mellan 

synen på vändpunkter och samhällsinsatser. Detta genom att samhällsinsatser ger de unga 

möjlighet att få delge någon om sina erfarenheter och därmed få hjälp med att hantera dem.   

Sammanfattningsvis anser författarna att det i intervjuerna blev tydligt att vändpunkter kan 

beaktas ur diverse aspekter. Författarna kan se att samtliga intervjuade ungdomar kan 

identifiera vändpunkter som bidragit till att de kunnat gå vidare från studieavbrott till en 

sysselsättning. Samtliga ungdomar har belyst vändpunkter av olika karaktär, gemensamt är 

dock att samtliga inneburit en förändring från det sämre till det bättre och vändpunkterna har 

även möjliggjort att de kunnat gå vidare. Författarna kan se att alla de vändpunkter som 

framkommit under intervjuerna har skett till följd av ett möte eller en situation. 

5.3 TEMA 2 – Självbild 

Möjligheten att själv kunna skapa sig en vändpunkt, eller att kunna ta tillvara på 

situationer/händelser som kan vändas till vändpunkter, kan författarna koppla till de ungas 

självbild. Enligt Nelson m fl (2011) möjliggör ett bra självförtroende att unga kan hantera nya 

situationer på ett givande och tillfredställande sätt. I studien har det framkommit att samtliga 

intervjupersoner har upplevt problematik i och med sitt bristande självförtroende, detta har 

antingen varit en bidragande orsak till studieavbrottet eller uppkommit på grund av att inte 

kunna följa normen inom skolväsendet. Erik belyser detta genom sin beskrivning av hur han 

på gymnasiet hade svårt att visa vad han kunde till följd av en osäkerhet, men att han på 

folkhögskolan kunde hänga med på lektionerna och till följd av detta förändrades hans 

självförtroende till det bättre: 

När det inte fungerar blir man lite sådär […] otrygg eller inte otrygg men man blir, man drar 

sig tillbaka lite för att man inte kan nånting och då vill man inte liksom va så framfusig. [---]  

men alltså på folkhögskolan så […] blir jag mer tryggare, jag kan känna mera självförtroende 
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när jag går till skolan, att jag hänger med på lektionerna och ligger inte efter. Jag vet vad det 

handlar om när läraren pratar och jag förstår att de. Det är mest självförtroendet som har 

förändrats ganska mycket.  

Även Max beskriver i sin intervju hur hans självbild vuxit i takt med att han fick möjligheten 

att studera på villkor som passade honom. Då Max varit väldigt blyg, fungerade inte studier i 

stor klass. Via Ung på Väg fick Max möjlighet att i långsam takt vänja sig med att träffa andra 

människor i först liten grupp, sedan i något större klass på folkhögskolan, för att idag kunna 

klara av studier i en allmän gymnasieskola. I detta citat beskriver Max själv betydelsen av att 

få vänja sig vid liten grupp på Ung på Väg och sedan gå vidare: 

Så då började jag här, det var ganska skönt att få börja smått och lära känna nya människor 

och ta det lugnt. Sen så fick jag tips om folkhögskolan […] när jag börja där så kände jag att 

det inte var så jätte farligt, de var inte många människor där heller. Och det fick väl mig att 

boosta mitt, alltså blyghet, så att jag vande mig vid att träffa nya människor. Så till slut så sa 

jag att jag kunde börja här då, gymnasiet här.   

Självbildens betydelse för att kunna bemöta vändpunktssituationer, men också dess betydelse 

som resurs för individen att vända sin situation från det sämre till det bättre, belyser Nelson m 

fl (2011) i sin studie. I denna studie anser författarna att självbilden påvisats ha ett starkt 

samband med hur individer kunnat hantera tänkbara vändpunktssituationer. Exempelvis i 

Eriks fall fanns ett behov av att få ett bättre självförtroende för att kunna klara av sina studier 

och det var i folkhögskolan som han fick möjlighet att utveckla detta, vilket ledde till att det 

blev en vändpunkt. Max hade behov av att bygga upp sin självbild långsamt och författarna 

uppfattar att han gavs möjlighet till det via Ung på Väg. Vad gäller självbilden beskriver Frida 

att hon förlorat en del av sitt självförtroende genom ett destruktivt förhållande med sin 

dåvarande pojkvän samt att hon hade en bristande kontakt med sin familj. Frida beskriver hur 

hennes självförtroende idag är bättre till följd av en förändrad livssituation:  

Allt går helt perfekt nu, jag har jättebra kontakt med min familj, jag har en jättebra pojkvän 

nu, jag har ett underbart jobb, jag är glad varje gång jag går till jobbet på morgonen och jag 

är trygg och glad i mig själv och det är väldigt stor skillnad mot när jag hoppade av 

gymnasiet. Då var jag deppig, jag hade skit dålig kontakt med min familj, jag hade en as kass 

pojkvän då. […] Jag mådde inget bra i mig själv, jag kände att jag ramlat ner i ett håll och 

kunde inte komma därifrån. Så kändes det, nästan. Nu känns det som om jag kommit upp 

därifrån. 
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Om en förändring skall bli bestående menar Berglund (2007) att det krävs ett förändrat 

tankemönster hos individen men även möjlighet till miljöombyte samt en förändrad livsstil 

och umgänge. Författarna tolkar av Fridas citat att de förändringar som skett har inneburit en 

förändrad självbild samt livsstil. Vidare anser författarna att Fridas citat även beskriver 

betydelsen av en bra kontakt med sin familj och dess betydelse för hur den egna självbilden 

ser ut samt den ungas förmåga att orka gå vidare i livet. Detta skildrar Wong m fl (2002) i sin 

studie där de beskriver betydelsen av familjens delaktighet i de ungas liv och vad detta 

innebär för deras lärande och självkänsla.    

Sammanfattningsvis kan författarna tolka intervjupersonernas berättelser som skildringar om 

ungdomar som har gått från en sämre självbild till en bättre. Självbilden har för ungdomarna i 

studien förändrats till följd av diverse erfarenheter eller händelser, gemensamt är dock att 

samtliga framhåller att en förbättrad självbild varit betydande för att dels våga men även för 

att orka gå vidare till ny sysselsättning.   

5.4 TEMA 3 – Relationer 

Som tidigare beskrivits upptäckte författarna vid insamlandet av datamaterialet att det fanns 

ett behov av att dela upp temat relationer i tre delar, då ungdomarna under intervjuerna till 

stor del fokuserade på relationernas betydelse för möjligheten att gå vidare till sysselsättning. 

Författarna anser att detta varit nödvändigt för att tydligare belysa vad i relationerna som varit 

betydande. 

5.4.1 Föräldrars inverkan samt ungdomars beslutsfattande 

Föräldrars stöd lyfts fram som betydelsefull i de flesta av intervjuerna. Då främst dess 

betydelse för den egna motivationen att gå vidare, tron på sig själv samt föräldrarnas inverkan 

på förmågan att fatta egna beslut. Erik beskriver vid flera tillfällen under intervjun att 

föräldrarna har stor inverkan på såväl beslut, som motivationen att gå tillbaka till skolan. Erik 

har alltid känt att han velat studera vidare efter nian, dock beskriver Erik att detta inte varit 

något hans föräldrar uppskattat, då att söka jobb har varit av en högre prioritet för dem. Erik 

beskriver att han upplevt ett motstånd för sitt beslut att studera vidare, men beskriver ändå i 

följande citat att trots hans ambivalens i att gå emot föräldraranas åsikter, har de i slutändan 

stöttat honom: 

Just det att mina föräldrar inte har varit lika […], dom har inte varit lika liksom..uppspelta 

eller exalterade över just det beslutet så. Så har det varit ganska svårt att gå emot och så. […] 
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när man är 16 och ska börja fatta egna beslut och det är ganska stora beslut också[…] det var 

ju mitt beslut just då och jag ångrar inte att jag sökte och så  men..ähh…jag vet inte..[…]Men 

nu tror jag att de är nöjda att jag gått i skolan och att jag i nästa år blir klar med det här. Det 

tror jag att dom är, väldigt glada över att jag faktiskt gjorde det. 

Max beskriver att hans studieavbrott berodde på en personlig krasch och att han vid detta 

tillfälle kände sig mycket stressad över sitt liv och sina studier. Max berättar dock i sin 

intervju kring betydelsen av att hans mamma accepterat hans mående och behov, vilket har 

betytt ett lugn för honom och skapat en bättre tro på sig själv samt underlättat förmågan att ta 

egna beslut.  

De är väl mer att jag liksom blivit mer, ja lugnare… och jag kan göra mina egna beslut nu 

mera… det var väldigt skönt när mamma accepterade det dåra…det var någonting helt nytt 

för mig också. Så då blev det som så här…ja då blev typ allting jättebra typ. 

Författarna anser att dessa citat belyser hur föräldrarnas stöd, eller brist i stöd, inverkar på 

ungas förmåga att ta egna beslut och deras motivation till att göra vad de anser vara rätt för 

dem. Wong m fl (2002) har i sin studie kommit fram till att föräldrars stöd har stor inverkan 

på hur ungdomar klarar av att möta utmaningar i samhället. Föräldrars stöd har påvisat ha ett 

starkt samband med ungdomars prestationsförmåga. I sitt citat ovan beskriver Erik en 

ambivalens kring att fatta egna beslut. Illeris (2003) belyser liknande problematik då han 

skildrar hur tankar kring att misslyckas skapar tveksamhet hos dagens ungdomar, i att fatta 

egna beslut, i frågor som påverkar deras framtid. Författarna har under intervjuerna uppfattat 

en viss problematik i beslutsfattandet hos ungdomarna, denna har dock varierat men för Erik 

har det främst handlat om en osäkerhet kring vad som är rätt eller fel: 

…har man inte självförtroende så är man väldigt osäker på sig själv och då vågar man inte 

heller ta några beslut, man vågar inte.. man vågar inte börja nått nytt då. [---] Har man dåligt 

självförtroende då så känner man att man velar och det har jag gjort mycket också, att jag 

brukar vela mycket å känna att jag inte vet vad som är rätt eller fel å vill liksom låta andra ta 

mina beslut å så. Å ofta då kan det hända att det blir helt fel och då känner man att jag borde 

gjort, borde fattat beslutet själv och att det inte är här jag ska vara liksom.  

Författarna tror att den upplevda osäkerheten i beslutsfattandet hos Erik kan vara ett resultat 

av brister i hans självförtroende. Nelson m fl (2011) beskriver att ett bra självförtroende är 

avgörande i möjligheten för att kunna hantera livshändelser och vända dem från det sämre till 

det bättre. Denna osäkerhet i att fatta beslut kan även, som Illeris (2003) beskriver, handla om 
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att det finns för många valmöjligheter i dagens samhälle samt att det ligger ett stort fokus på 

dagens unga att först veta vilka de är, innan de kan besluta om vad de vill göra. 

5.4.2 Vägledning 

Betydelsen av vägledning och information kring vilka möjligheter som finns i samhället, har 

alla intervjupersoner berört i sina intervjuer. Samtliga intervjupersoner har beskrivit hur 

kontakten med Ung på Väg inneburit en eftertraktad vägledning, eller så som Frida säger: 

Det var Ung på Väg som gav mig första sparken liksom. 

Frida beskriver vidare i sin intervju hur samtal med Ung på Väg hjälpt henne att förstå vad 

som varit betydande och det blev därmed viktigt att få komma vidare i livet: 

Men ju mer vi satt och pratade jag och Ung på Väg, vi satt rätt länge då, då vart det mer att.. 

[…] om jag skaffar ett jobb så kommer jag liksom komma vidare i livet, jag ville liksom 

komma över tröskeln. Det känns som jag satt fast, jag ville vidare. För jag är en sådan person 

som inte kan vara på samma ställe för länge, det går inte för mig. Jag funkar inte då, det är 

som allt stängs av så desto mer vi prata så vart det mer att jag ville…jag ville ha en push 

vidare, iväg, träffa nytt folk, nya ställen sådär liksom. 

Som tidigare beskrivits har flera av intervjupersonerna via kontakten med Ung på Väg blivit 

upplysta om passande studievägar. Denna vägledning har betytt mycket för ungdomarna, 

vilket Erik belyser i sitt citat: 

Jag ville ju gå en annan form av gymnasiet och […] det var ju skit bra att det var 

folkhögskola, det passade perfekt då. Så jag kände direkt när jag började att det kommer att 

fungera liksom. Det var ju väldigt kul liksom, det kändes helt rätt från början. Så jag var 

väldigt tacksam över Ung på Vägs hjälp och så, jag tror Ung på Väg vet det också…  

Författarna uppfattar att en osäkerhet vid beslutsfattande, samt för vissa en brist i föräldrastöd, 

har lett till ett behov av vägledning. Vägledningen som ungdomarna mottagit på Ung på Väg, 

anser författarna har möjliggjort de vändpunkter som tidigare presenterats. Detta bland annat 

genom att vägledningen har lett till att bland annat Erik och Frida kommit vidare i livet, via 

studier och arbete, vilket för dem blivit vändpunkten. Detta stämmer överrens med de 

förändringsbetonade berättelser som Strandell m fl (2004) beskriver i sin studie, dessa 

berättelser fokuserar på att stöd i att nå såväl studier som arbete har lett till en förbättring från 

det sämre till det bättre. Även Berglund (2007) beskriver betydelsen av att få vägledning, då 

han tar upp vikten av att ha stödpersoner till hjälp under vändpunktsförändringar i livet. 
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Betydelsen av vägledning har som sagt berörts i samtliga intervjuer, varpå författarna 

uppfattat den som avgörande i ungdomarnas möjligheter till att gå vidare efter 

studieavbrotten.   

5.4.3 Bemötande 

En annan viktig faktor som författarna uppfattat varit betydande för ungdomarnas möjlighet 

att kunna gå vidare i livet, handlar om bemötandet från personer i omgivningen. Då främst 

från professionella inom verksamheter så som Ung på Väg samt inom skolvärlden. Flera av 

intervjupersonerna har tagit upp bemötande som en viktig orsak till varför de orkat fullfölja 

studierna, trots att det varit kämpigt. Bemötandet har även påverkat hur de kunnat vända 

erfarenheter från det sämre till det bättre. Erik beskriver varför skolgången för honom gick 

bättre på folkhögskolan än på gymnasiet: 

Kom man efter eller så kunde man fråga läraren och kunde få mer hjälp [---] och även om 

man gjorde ett kort eller ett litet arbete, det var bra, bara man gjorde nånting. Medan i 

gymnasiet kändes det som att, gjorde man inte klart, eller gjorde man bara för lite […] så var 

läraren ganska, inte uppförd, men hon var ju besviken, man fick liksom direkt en stämpel att 

man var oseriös att man inte tog det på allvar så fast man kanske försökte.  

Vidare beskriver Erik att bemötandet från såväl andra studenter, som från lärarna, på 

folkhögskolan betydde mycket för den egna självkänslan: 

Det blev liksom en positiv förstärkning också […] man kände att det var roligt att vara där, 

det var roligt att lära sig och så. Då kände man mer självförtroende, självkänsla […] att man 

var en i gruppen, också att man kände sig duktig liksom ändå, att lärarna gav mycket 

komplimanger…även om det inte alltid var jättebra. 

Frida beskriver i sin intervju att när hon hoppade av gymnasiet var hon väldigt arg då det varit 

mycket strul samt att hon aldrig haft någon skolmotivation. Även när Frida skulle läsa upp 

sina betyg via den komvux-liknande verksamheten Ung på Campus, upplevde hon bristande 

studiemotivation. Frida beskriver dock tydligt hur bemötandet från lärarna på Ung på Campus 

bidrog till att uppmuntra henne att kämpa vidare med studierna:  

Dom var jättebra […] om man försov sig på morgonen, vi började ju klockan nio, alltid 

klockan kvart över nio, då ringde dom och frågade ”hej vart är du, kommer du idag?” Liksom 

var enda dag, det spelar ingen roll, var enda dag ringde dom… så det var skit kul, det var 

också push, att dom brydde sig, att dom ville att man skulle komma dit liksom. 
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Författarna anser att dessa citat belyser vikten och betydelsen av att få bli bemött med respekt 

och förståelse, istället för att bli bedömd utifrån sina brister. Betydelsen av bemötandet lyfter 

Nyström och Soydan (1997) fram i sin studie, där det framkommit att ett bra bemötande med 

respekt och värdighet, skapar bättre självförtroende och leder till vändpunktssituationer. I 

intervjun med Erik framhålls att det var bemötandet på folkhögskolan som underlättade 

skolgången. Författarna tolkar, av Eriks citat ovan, att känslan av att få känna sig duktig och 

respekterad för sina försök och inte bli jämförd med vad andra klarade av, bidrog till ett bättre 

självförtroende och höll motivationen igång för Erik. För Frida tolkar författarna att det främst 

handlade om att få känna sig värdefull och bli bekräftad, vilket enligt hennes citat 

åstadkommits genom lärarnas omtanke och intresse i hennes framgång. 

Samtliga ungdomar i den genomförda studien har betonat och framhållit betydelsen av att ha 

stödjande relationer i sin omgivning, där föräldrarnas åsikter och stöd varit av stor vikt för 

ungdomarna. Författarna uppfattar dock att föräldrarnas betydelse för ungdomars 

beslutsfattande och agerande inte enbart varit en positiv faktor, utan även inneburit 

ambivalens. Författarna tolkar att betydelsen av vägledning till viss del uppkommit ur den 

ambivalens ungdomarna känt kring sitt beslutsfattande. Vägledningen har till störst del bestått 

utav information om ungdomarnas valmöjligheter till vidare sysselsättning. Författarna 

uppfattar dock att störst fokus under temat relationer har legat på bemötandets betydelse. 

Samtliga av de intervjuade ungdomarna har lyft fram bemötandet som en av de främst 

avgörande faktorerna för möjligheten att gå vidare efter studieavbrottet. Författarna har 

däremot uppfattat att bemötandet haft olika betydelse för ungdomarna, där ett värdigt och 

respektfullt bemötande för någon inneburit en vändpunkt, för en annan en motivation för 

studier och för de andra en behövlig respekt för deras situation.  

5.5 Steget vidare 

Flera av de intervjuade ungdomarna beskriver en stress över kravet att behöva studera vidare 

för att underlätta möjligheten till arbete. Några av ungdomarna beskriver att de haft stora 

svårigheter i sitt arbetssökande på grund av dels sin ålder men även på grund av avsaknaden 

av fullständiga gymnasiebetyg. Efter avhoppet från gymnasiet sökte Erik jobb via 

arbetsförmedlingen, han beskriver dock hinder i detta från myndigheten: 

Men så det gick ju inte så bra, för att på arbetsförmedlingen så sa dem att jag skulle söka 

skola och så, jag var ju bara 16 så dom bara ”nja de här att börja jobba när du är 16 det är 

det är inte många arbetsgivare som vill ha, en 16 årig grabb som inte har någon utbildning”.    
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Vidare beskriver Erik att även han själv förstår betydelsen av att ha en gymnasieutbildning: 

Nioårig grundskola är inte sådär jätte eftertraktat liksom i dagens samhälle. Så jag kände att 

gymnasiet måste man i alla fall ha.     

Även Frida belyser tydligt svårigheter i att etablera sig på arbetsmarknaden, när hon berättar 

att hon under ett års tid sökt flertalet arbeten men att ingen ”nappat” på henne. Anledningen 

till att hon inte fått något av de arbeten hon sökt, beskriver Frida som ett resultat av att ej ha 

fullständiga gymnasiebetyg: 

Jag fick inget slutbetyg och då är det jättesvårt att få jobb. [---] En stor del av jobb i 

samhället idag, dom tittar ju på betygen, arbetsgivarna gör ju det. Dom tittar först lite på 

personligt brev, lite vad man gjort och så kollar dom på betygen. Då kände jag att nej då 

måste jag ha ett slutbetyg annars så, det går inte. […] jag hade hört så mycket att har du inga 

slutbetyg så får du inget jobb.  

Författarna uppfattar att ungdomarna i studien är väl medvetna om vikten av att ha en 

gymnasieutbildning, för att såväl kunna få arbete som för att kunna söka högskoleutbildning. 

Olofsson m fl (2009:1) beskriver att kraven inom gymnasieutbildningen och på 

arbetsmarknaden blivit så höga att somliga ej klarar av dessa, vilket medför en stigmatisering. 

Normen är att ha fullständiga gymnasiebetyg, men det finns brister i insatserna för dem som 

ej lyckas nå detta. De unga som för denna studie intervjuats beskriver samtliga ett behov av 

att studera vidare. Författarna av denna uppsats tolkar att för bland annat Erik och Frida har 

det handlat om en rädsla för att stigmatiseras, som följd av att ej kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Några av de intervjuade har även beskrivit att behovet av att studera vidare, 

och i slutändan inneha ett arbete, har legat i det ekonomiska perspektivet. Detta då de känt 

ansvar gentemot sina föräldrar att bidra ekonomiskt men även för att inte bli en ekonomisk 

börda. Detta beskriver Max när han berättar om att studier är ett måste för att kunna försörja 

sig själv och inte vara beroende av föräldrarna: 

Jag måste bli utbildad till något så jag kan klara mig själv sen. Och att inte vara beroende 

utav föräldrar, känner jag. 
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6 HELHETSANALYS UTIFRÅN TEORIERNA 

Under detta avsnitt avser författarna koppla den kunskap som framkommit under 

resultatanalysen till de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien, för att få en 

bättre förståelse av kunskapen. Författarna är medvetna om att den kunskap som framkommit 

under intervjuerna är baserad på ungdomarnas subjektiva upplevelser. Därav är tolkningarna 

och kopplingarna i detta avsnitt grundade på den bild som ungdomarna framhållit och därmed 

ej en absolut sanning. Författarna har valt att analysera resultatet teori för teori och författarna 

kommer att koppla teoriernas begrepp till vad intervjupersonerna sagt som grupp samt även 

förtydliga vid behov med enskilda citat.  

6.1 Symbolisk interaktionism 

Inom den symboliska interaktionismen finns tankarna att språket skapar människan och ligger 

därmed till grund för hennes handlande och tankar. Det är via social interaktion som mening 

uppstår och genom mening skapas hos människan ett jagmedvetande (Berg, 2004, s. 152-

153&159). Samtliga människor strävar dock efter sitt idealjag, det vill säga det jag individen 

önskar vara. Inom idealjaget finns även de grundvalar som samhället konstruerat för samtliga 

jag (Mead, 1976, s. 151-152). Dessa grundvalar tolkar författarna kunna vara samhällets 

normer. Författarna uppfattar att begreppen jaget och idealjag kan bidra med en förklaring 

kring varför ungdomarna i studien lyft fram relationerna som betydande för vändpunkterna, 

utifrån att ungdomarna enligt författarna via dessa relationer fått hjälp med att närma sig sina 

idealjag. Detta till följd av att relationen till Ung på Väg har lett till att de kunnat ta sig över 

samhällets grundvalar, vilket författarna uppfattar från intervjuerna, kan har stärkt 

ungdomarnas jag. Författarna tolkar utifrån teorin att ungdomarna därigenom skapat en ny 

självbild, det vill säga nya jag.  

Författarna uppfattar att symbolisk interaktionism tydliggör att självbilden påverkas av 

relationer i ungdomarnas omgivning, och detta via den sociala interaktionen. Det har 

framkommit i studien att ungdomarna upplevt såväl negativ som positiv social interaktion och 

att detta inverkat på ungdomarnas uppfattning om sin egen förmåga och därigenom deras 

självbild. Vid studieavbrottet beskriver flera av intervjupersonerna att de mådde dåligt i 

skolan, att det var mycket press samt att de upplevde brist på förståelse. Detta ledde till att de 

valde att avbryta sina studier. Utifrån Meads teori skulle detta kunna tolkas som att en negativ 

social interaktion kan ha påverkat hur ungdomarna handlat och därmed bidragit till 

studieavbrott. Dock har ungdomarna vid alternativa studier, så som folkhögskolan för Eriks 
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del eller Ung på Campus för Frida, betytt en förändring i den sociala interaktionen med såväl 

andra studenter som lärarna. Det blir tydligt i Eriks beskrivning om lärarnas positiva 

förstärkan vid arbetsuppgifter samt det Frida berättar om lärarnas omtankar kring huruvida 

hon kom till skolan eller inte. Författarna tolkar utifrån dessa beskrivningar att en positiv 

social interaktion kan ha bidragit till att de båda ungdomarna fått möjlighet att kunna gå 

vidare. Författarna uppfattar att det även lett till förändrade tankemönster inom ungdomarna 

själva, med en större tro på sin egen förmåga som följd. Författarna tolkar att den sociala 

interaktionen ungdomarna beskrivit, negativ som positiv, kan ha haft en stor inverkan på deras 

självbilder utifrån vad Mead (ibid, s. 121) beskriver kring hur individers beteende och tankar 

påverkas av socialisationsprocessen. Detta då människan via denna process övertar 

värderingar och attityder från generaliserande andra, dessa kan vara anonyma människor i 

samhället. De upplevelser som ungdomarna berättar om från sin skolgång anser författarna 

kan ha uppkommit genom att ungdomarna abstrakt övertagit attityder kring sitt eget jag från 

omgivningen. Detta kan ha inverkat på hur ungdomarna uppfattat sin livsvärld i skolan och 

påverkat deras självbild, först negativt men vid de alternativa skolgångarna har övertagandet 

av attityder varit av positiv karaktär.  

Enligt Mead (ibid. s. 121) kan de generaliserande andra även vara den grupp som individen 

anser sig själv tillhöra. Utifrån ungdomarnas beskrivningar tolkar författarna att det skulle 

kunna vara deras familjer, då det är en grupp de fortfarande anser sig själva tillhöra i stor 

utsträckning. Detta kan vara en orsak till varför det i studien framkommit att föräldrarna haft 

stor inverkan på ungdomarnas såväl motivation som beslutsfattande. En annan förklaring till 

varför föräldrarna påvisats ha ett stort inflytande på ungdomarnas handlande kan ligga i vad 

Mead (ibid, s. 112-113) beskriver kring hur våra sociala erfarenheter påverkar vad vi säger 

och hur vi handlar, genom förväntningar på hur andra skall reagera. Människan kan presentera 

olika jag beroende på situation och andras reaktioner. Författarna tolkar utifrån detta att 

mänskligt handlande är en respons på gester, vilka främst handlar om en anpassning till en 

förväntad reaktion. Det har i intervjuerna framkommit att föräldrarnas åsikter har stor 

betydelse för ungdomarna, detta blir tydligt när exempelvis Frida beskriver hur hon vill göra 

sin mamma stolt. Även i Eriks intervju framhålls att han vill handla på ett sätt som påvisar 

hans uppskattning för föräldrarnas stöd och även Max belyser detta faktum när han beskriver 

att han behöver klara sig själv för att ej orsaka mer problem i hemmet: 

Så länge jag klarar mig själv typ så slipper de bli mer typ problem hemma eller oro.  
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Författarna anser att de tankar som ungdomarna beskriver i sina intervjuer kring att glädja 

sina föräldrar och hänsynen de tar till föräldrarnas åsikter, skulle kunna påverka vilket jag 

ungdomarna framhäver och vilka handlingar de väljer att genomföra. Detta beroende på vilka 

reaktioner de förväntar sig få från föräldrarna. Författarna tolkar, utifrån ungdomarnas 

berättelser om föräldrarnas inverkan, att detta kan tänkas ha bidragit till att ungdomarna 

handlat på ett sätt som fört dem framåt på vägen efter studieavbrottet, för att föräldrarna skall 

bli tillfreds.  

6.2 KASAM – känsla av sammanhang 

Inom teorin KASAM beskriver Antonovsky (2005, s. 46) att det finns fyra sfärer som anses 

betydelsefulla nog för människan att värna om, dessa är bland annat de egna känslorna, de 

närmaste relationerna samt den främsta sysselsättningen. Denna idé anser författarna bidrar 

med en förståelse kring varför de teman som under intervjuerna och i resultatanalysen lyfts 

fram som betydelsefulla. Detta utifrån att författarna tolkar att det är dessa livsområden som i 

störst utsträckning inverkar på ungdomarnas livsvärld. Teorin om KASAM förklarar vidare att 

känsla av sammanhang hör ihop med huruvida individen upplever sig ha resurser att kunna 

förutsäga och bemöta inre och yttre stimuli (ibid, s. 42). Författarna uppfattar att de resurser 

ungdomarna besitter var vid studieavbrottet ej tillgängliga på grund av att ungdomarna inte 

trodde på sin egen förmåga. Vid intervjuerna har de flesta av ungdomarna beskrivit att deras 

självbild blev bättre genom mötet med Ung på Väg, då de fick vägledning och stöttning. 

Författarna tolkar detta som ett resultat av att ungdomarnas egna resurser och deras egen 

kapacitet blev bekräftad. Författarna anser att det i sin tur kan ha lett till att ungdomarna fått 

bättre kontroll och lättare kunnat fatta beslut. Detta påvisar även vad Antonovsky (ibid, s. 43) 

beskriver kring hur KASAM förstärks genom livserfarenheter och utmaningar. Författarna 

tolkar via ungdomarnas berättelser att de efter vägen från studieavbrott till sysselsättning har 

fått en ökad känsla av sammanhang, då samtliga beskriver att deras relationer med familjen 

och deras egen självbild idag är mer positiv.  

Med begreppet begriplighet syftar Antonovsky (ibid, s. 44-46) till att strukturerad och 

organiserad information för en individ ger en högre känsla av begriplighet, medan 

hanterbarhet syftar till vilka resurser individen har till sitt förfogande vid bemötandet av 

stimuli. Dessa resurser behöver dock ej enbart ligga inom individen själv, utan kan finnas 

tillgängliga via individens omgivning. Begreppet meningsfullhet syftar på en känslomässig 

innebörd som agerar motiverande genom en känsla av medbestämmande och delaktighet i 



 

34 

 

livsavgörande händelser. Författarna tolkar utifrån teorin om KASAM att en anledning till 

varför mötet med Ung på Väg har blivit betydande för dels ungdomarnas egen självbild, men 

även för vägen vidare efter studieavbrottet, ligger i bidraget av komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Författarna uppfattar att ungdomarna i studien, via Ung på 

Väg, upplevt att de dels fått strukturerad information kring deras valmöjligheter vad gäller 

skolval och dylikt, men även fått tillfälle att via samtal kunna organisera sina egna 

erfarenheter och önskemål. Detta anser författarna kan ha bidragit med begriplighet för 

ungdomarna. Författarna uppfattar att Ung på Väg även kan ha bidragit med hanterbarhet då 

de, som nämnts ovan, stärkt ungdomarna i deras egna resurser, men även bidragit med yttre 

resurser så som kunskap och kontakter.  

Enligt författarna kan Ung på Väg, genom det bemötande som beskrivits i intervjuerna, ha 

bidragit med meningsfullhet, då de i coachande samtal låtit ungdomarnas dåvarande tillstånd 

ligga till grund för vad de haft för möjlighet att bli vägledda till i sysselsättningsväg. 

Ungdomarna har tydligt beskrivit hur en känsla av respekt och lyhördhet i bemötandet har 

varit avgörande i steget vidare mot sysselsättning. Detta blir bland annat tydligt i vad Max 

beskrivit kring sin väg tillbaka till en allmän gymnasieklass och hur han fick möjlighet att ta 

små steg på vägen för att bearbeta sin blyghet. Förutom att Ung på Väg, genom dessa 

begrepp, medverkat till att förbättra ungdomarnas självbild, tolkar författarna att de även 

möjliggjort de vändpunkter som ungdomarna beskrivit hjälpt dem vidare i steget mot 

sysselsättning. Detta genom att de möjliggjort för ungdomarna att kunna ta tillvara på de 

situationer som kunnat leda till vändpunkter i ungdomarnas liv, genom att just bidra med 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Vad gäller Saras vändpunkt, mötet med terapeuten och medicineringen, tolkar författarna att 

Saras inre KASAM varit relativt stark redan innan då hon objektivt kunde se att hon behövde 

hjälp för att komma vidare. Det Sara beskriver om medicineringen, att allting blev mycket 

lättare, tolkar författarna att hon fått en högre känsla av begriplighet genom att hon lättare kan 

förstå och bemöta stimuli, medicineringen har även bidragit med hanterbarhet genom att Sara 

har bättre kontroll. Till sist tolkar författarna att medicineringen även medverkat till att 

meningsfullheten stärkts då Sara berättar att hon fått en känsla av att det blir lättare att återgå 

till studier, då hon blivit motiverad genom sitt lugn och sina erfarenheter. Förstärkningen av 

samtliga av Antonovskys begrepp har därav enligt författarna, i Saras fall, bidragit till att 

medicineringen blev vändpunkten i steget mot sysselsättning.  
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7 DISKUSSION   

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ungdomar beskriver steget från 

studieavbrott till sysselsättning. Författarna anser att detta syfte har uppnåtts i och med 

erhållandet av de rika beskrivningarna om vägen till sysselsättning under intervjuerna samt 

det resultat som presenterats under resultatanalysen. För att uppnå detta syfte utgick 

författarna från frågeställningar baserade på temana vändpunkter, självbild och relationer. 

Genom den hermeneutiskt inspirerade del- och helhetsanalysen har författarna kunnat dra 

slutsatsen att de olika temana har en stor inverkan på varandra. Studiens resultat har påvisat 

samband mellan hur vändpunktssituationer möjliggjorts och kunnat hanteras genom 

uppfattningen om den egna självbilden samt relationer i omgivningen. Författarna kommer 

nedan att diskutera studiens resultat utifrån respektive frågeställning och därefter resonera 

kring deras samband samt resultatets betydelse för socialt arbete. Därpå kommer författarna 

att föra en diskussion kring studiens begränsningar utifrån tidigare forskning, teori och val av 

metod, för att slutligen ge förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Besvarande av frågeställningarna 

7.1.1 Kan ungdomarna identifiera vändpunkter som hjälpt dem att gå vidare från 

studieavbrottet? 

Författarna har tolkat att samtliga intervjupersoner kunnat identifiera en specifik händelse 

eller möte som för dem bidragit till en vändning från det sämre till det bättre. Den tidigare 

forskning som ligger till grund för studien har även den belyst relationer som möjliggörande 

faktorer för vändpunkter, i detta avseende anser författarna att kunskapen från den 

genomförda studien stämmer överens med tidigare insamlad kunskap. Författarna uppfattar 

efter intervjuerna att det blivit tydligt att en vändpunktssituation är nödvändig för möjligheten 

att kunna gå vidare. Det har framkommit att på vilket sätt dessa vändpunkter sker inte är av 

större betydelse, däremot har det visat sig vara av vikt att ungdomarna haft möjlighet att 

kunna få hjälp med att ta tillvara på dessa vändpunkter. Oavsett om vändpunkten legat i ett 

möte eller en händelse, anser författarna att det blivit tydligt att behovet av stöd och hjälp på 

vägen till sysselsättning varit avgörande för dessa ungdomar. Detta anser författarna att 

socionomer inom ungdomsverksamheter måste vara medvetna och öppna inför, för att kunna 

bistå med ett flexibelt stöd och ej enbart vara inriktade på ett praktiskt sådant.  
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7.1.2 Upplever ungdomarna att förändringar av självbilden varit bidragande i steget 

vidare till sysselsättning? 

Författarna anser att ungdomarna i den genomförda studien kunnat beskriva hur förändringar 

av självbilden, till det bättre, varit en bidragande faktor till möjligheten att ta steget vidare till 

sysselsättning. Författarna ser starka samband angående detta till den tidigare forskningen 

som presenterats under denna studie, då det även där framhålls hur en förbättrad självbild och 

ett förbättrat självförtroende är avgörande för hur en individ dels kan hantera en vändpunkt 

men även dess inverkan på förmågan att gå vidare till sysselsättning. Att självbilden förändras 

under vägen från studieavbrott till sysselsättning anser författarna vara en stor sannolikhet, då 

de unga i och med att de möter nya utmaningar får tillfälle att växa i takt med sina nya 

erfarenheter. Att ungdomarna fått möjligheten att under denna process gå den väg som varit 

mest lämplig för dem, anser författarna kunnat bidra till att de fått hjälp med att hitta sina 

egna förmågor och därmed bevisat för sig själva deras potential. Detta kan även tänkas ha 

bidragit till en starkare tro på sig själv och därmed en bättre självbild. Detta belyser även 

vikten av individanpassade insatser i samhället, för att möjliggöra en etablering på 

arbetsmarknaden. Om detta skriver Olofsson m fl (2009:1) när de tar upp problematiken som 

uppstår när det brister i individanpassade samhällsinsatser och hur det kan leda till 

stigmatisering av ungdomar, på grund av att de faller utanför normen. Författarna anser att 

sådan stigmatisering kan påverka ungdomarnas självbild negativt. 

7.1.3 Vilken betydelse anser ungdomarna att relationer i deras omgivning har haft 

till möjligheten att gå vidare efter studieavbrott? 

Författarna uppfattar att samtliga intervjupersoner har framhållit vikten av att under vägen 

från studieavbrott till sysselsättning ha stöttning och vägledning från personer i sin 

omgivning. Betydelsen av relationer anser författarna ligger i vikten av att bli sedd och 

förstådd samt känslan av att vara betydelsefull nog att få hjälp till att nå sysselsättning. 

Samtliga intervjupersoner i studien har lyft fram betydelsen av en bra relation till familjen och 

behovet av att känna stöd från dem. Dock är det de utomstående relationerna som författarna 

uppfattar har varit mest betydande vad gäller möjligheten till att ta steget vidare till 

sysselsättning. Detta uppfattar författarna dels beror på rent praktiska orsaker, det vill säga, 

utomstående relationer så som Ung på Väg har förutsättningarna och resurserna för att kunna 

hjälpa med kunskap och kontakter. Däremot anser författarna att betydelsen av utomstående 

relationer även kan bero på att stöttning och positiv förstärkan från dessa kan uppfattas som 
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mer ärlig och ej kommer utav förpliktelse, vilket kan förväntas från familjen, utan tolkas av 

ungdomen som ett resultat av att vara viktig nog att kämpa för.  

Vad gäller den tidigare forskningen i denna studie, kan författarna se ett samband till tidigare 

resultat utifrån föräldrarnas betydelse och stöd samt behovet av stödpersoner för att dels 

kunna hantera en vändpunkt men även för möjligheten att få kontroll över sitt liv. I den 

tidigare forskningen lyfts även där fram bemötandets betydelse och då utifrån hur ett värdigt 

bemötande bidrar till vändpunkter och bättre självbild. I en av artiklarna i den tidigare 

forskningen, se Illeris (2003), framgår att ungdomarna i första hand fattar beslut utifrån vad 

de själva vill. Här ser dock författarna en skillnad mot den egna studiens resultat, där det 

framkommit att beslutsfattande för ungdomarna är starkt kopplat till föräldrars inverkan och 

attityder. Författarna har resonerat kring att skillnaden i resultat kan bero på skillnaden i 

kvantitet mellan studierna. Författarna menar vidare att skillnaden även kan vara ett resultat 

av att ungdomarna i den egna genomförda studien stått utanför skolan och därmed efter 

studieavbrottet ej kontinuerligt haft en utomstående stödperson och därav varit beroende av 

familjens åsikter. I studien genomförd av Illers (2003) har forskaren utgått från ungdomar som 

befinner sig inom skolväsendet, vilket innebär att dessa haft möjligheten till objektivt stöd 

från exempelvis lärare.  

7.2 Frågeställningarnas samband samt resultatets koppling till socialt arbete 

Författarna anser att samtliga teman som studien utgått ifrån konstaterats ha en stark koppling 

till varandra. Resultaten påvisar att en relation kan komma att bli vändpunkten för en ungdom 

och därigenom leda till en bättre självbild, då bemötande och vägledning kan bidra till en 

större tro på sin egen förmåga och sitt beslutsfattande. En vändpunkt kan lika väl leda till en 

möjlighet att kunna ha bättre relationer i sin omgivning och på så sätt skapa en bättre självbild 

och öka förmågan att kunna ta emot stöd och vägledning. Författarna tolkar att samtliga teman 

har varit avgörande faktorer för att ungdomarna har kunnat ta steget vidare till sysselsättning, 

där relationer varit den kanske mest betydande faktorn. Författarna anser att en orsak till 

varför relationer, då främst till Ung på Väg, varit av stor vikt dels beror på det som tidigare 

omnämnts, det vill säga deras bemötande och vägledning. Dock kan författarna se att 

relationen till Ung på Väg även blivit avgörande på grund av samhällets konstruktion. Det är 

idag svårt för ungdomarna att ta steget vidare från studieavbrott till sysselsättning av egen 

kraft, vilket belystes under temat Steget vidare, se avsnitt 5.5. Därav anser författarna att 

utökningen till detta tema var betydande för förståelsen kring studiens resultat.  
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Författarna anser att studiens resultat, utifrån betydelsen av relationen till Ung på Väg som en 

följd av svårigheterna att ta steget vidare på egen hand, är kunskap av värde inom socialt 

arbete. Författarna menar att kunskapen som framkommit i studien belyser relevansen av att 

verksamheter som Ung på Väg finns till för ungdomar som saknar sysselsättning och att dessa 

verksamheter är synliga och lättillgängliga i samhället. Därav anser författarna att även 

betydelsen av uppföljningsansvaret i kommunerna tydliggörs och vikten av ett effektivt och 

engagerat arbete för denna målgrupp. Ungdomarna har även poängterat att ett bemötande med 

respekt och förståelse vid verksamheter inom socialt arbete är en bidragande faktor till en 

bättre självbild och möjliggör steget vidare till sysselsättning. Detta anser författarna även 

belyser vikten av att samhället bidrar med ett nätverk kring dessa ungdomar, så att det av 

betydelse inom relationerna i form av stöttning, vägledning och förståelse finns att tillgå vid 

behov. Författarna menar att ungdomsverksamheter har alla förutsättningar att bistå med 

tillfällen för vändpunkter och möjligheter till en förbättrad självbild, bara genom själva 

bemötandet av ungdomarna.   

7.3 Studiens begräsningar och avgränsningar 

Författarna anser att det positiva sambandet mellan studiens teman kan vara ett resultat av att 

den tidigare forskningen haft ett positivt perspektiv. Dock bedömer författarna att sökorden 

som använts vid litteratursökningarna, se avsnitt 4.3.1, varit värderingsfria samt neutrala och 

författarna menar därmed att den tidigare forskning som finns tillgänglig i största del är av 

positiv karaktär vad gäller studiens ämne och dess teman. Författarna är dock medvetna om 

att urvalet av tidigare forskning innebär en begränsning av kunskapsläget, då den ej erbjuder 

en fördjupad kunskap om de enskilda temabegreppens innebörder. Urvalet har utgått från 

sambandet temana emellan för att bidra med en helhetsbild, se kapitel 2. Vidare har även 

urvalet av tidigare forskning begränsats till följd av tidsaspekten avseende studien.  

Författarna anser att genom teorin symbolisk interaktionism har ungdomarnas beskrivningar 

av självbildens förändring och dess betydelse på ett tillfredställande sätt kunnat analyseras 

och förstås utifrån begreppen jaget och social interaktion. Vidare har begreppet 

generaliserande andra, via ungdomarnas berättelser, kunnat bidra med en illustrativ insikt om 

relationernas betydelse för ungdomarnas förmåga att ta steget vidare till sysselsättning. Vad 

gäller KASAM har dess tre komponenter på ett tillfredställande sätt kunnat bidra med en 

förståelse kring betydelsen av vägledning och bemötande i de betydande relationerna. 

Författarna anser att teorin även ökat förståelsen kring varför vändpunkterna upplevts av 
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ungdomarna som just vändpunkter. Författarna har varit medvetna om att helhetsanalysen ej 

bygger på en absolut ”sanning” utan subjektiva upplevelser, varpå en teori som beaktar detta i 

högre grad kunnat te sig lämpligare, exempelvis social konstruktivism. Författarna anser dock 

att då symbolisk interaktionism till stor del inspirerat den konstruktivistiska teorin, att denna 

ej på ett mer tillfredställande sett kunnat bidra med en förståelse om innehållet i de erhållna 

beskrivningarna av ungdomarna. Vad gäller analysdelen anser författarna att då 

utgångspunkten för den insamlade kunskapen vid denna studie legat i ungdomarnas 

berättelser kring upplevelsen av deras livsvärld, har den hermeneutiska vetenskapspositionen 

varit lämplig. Detta då den hermeneutiska positionen har medverkat till ett större fokus på 

intervjupersonernas egna beskrivningar samt bidragit med en djupare förståelse av 

ungdomarnas uttalanden via del- och helhetsanalysen. Författarna är medvetna om att studien 

varit avgränsad kunskapsmässigt då den utgått från tre specifika teman och att analysen 

därmed fokuserats på dessa. Författarna uppfattar dock att begräsningarna ej varit för strikta 

då studiens analys utökats efter datainsamlingen till ytterligare ett tema samt att ett befintligt 

tema delades upp i tre delar, se avsnitt 5.1.   

7.4 Metoddiskussion 

Vad gäller val av metod anser författarna att kvalitativ metod bidragit med en djupare 

förståelse av den inhämtade kunskapen, då den möjliggjort erhållandet av rika och detaljerade 

svar. För att nå dessa detaljerade svar är dock metoden beroende av att intervjupersonerna 

som deltar är verbala och talföra, vilket författarna uppfattar att intervjupersonerna i studien 

varit. Användandet av kvalitativ metod har på grund av det tidskrävande arbetet med 

uppsökande av intervjupersoner, genomförande av intervjuer samt transkribering av dessa, 

inneburit ett lågt antal respondenter i undersökningen. Ett högre antal respondenter i studien 

hade enligt författarna inneburit fler citatmöjligheter samt kunnat bidra med en större 

datamängd att analysera och därmed kunnat möjliggöra en generalisering. Det låga antal 

respondenter som studien baserats på anser författarna har medfört att studien varit känslig för 

eventuella bortfall, det bortfall som ägde rum under intervjuerna menar författarna dock ej i 

någon avsevärd mening inverkat på studiens resultat. Hade studien genomförts med 

kvantitativ metod hade ett större dataurval kunnat inhämtas, varpå en generalisering hade 

kunnat vara möjlig. Däremot anser författarna att en sådan metod ej kunna erhålla detaljerade 

beskrivningar från ungdomarna i samma utsträckning, varpå studiens syfte inte kunnat 

besvaras på ett mer tillfredställande sätt enbart på grund av större kvantiteter.  
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Författarna har varit medvetna om riskerna att intervjupersoner kan justera sin egen position i 

en återberättande skildring, vilket är en inskränkning av metodvalet då det kan ske 

efterkonstruktioner av upplevelserna. Denna begränsning är ett resultat av studiens 

begränsningar i form av tid och resurser, då författarna ej haft möjlighet att i större 

utsträckning skapa ett förtroende hos intervjupersonerna. Vidare har även valet av 

intervjupersoner kunnat begränsa studiens resultat, detta genom att studien utgått från 

ungdomar som gått vidare till någon form av sysselsättning. Författarna menar att det kan 

innebära att dessa ungdomar generellt sätt kan ha en positivare syn på vad som är av betydelse 

för att kunna gå vidare efter ett studieavbrott, än vad ungdomar som ännu ej kommit ut i 

sysselsättning möjligtvis har.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning  

Med tanke på studiens begränsning utifrån urvalet av intervjupersoner, kan ett förslag till 

fortsatt forskning vara att en liknande studie genomförs med ungdomar som ännu ej kommit 

ut i sysselsättning, för att på så sätt åskådliggöra eventuella skillnader dessa urvalsgrupper 

emellan. Vidare anser författarna att det även kan vara av intresse att undersöka vad ungdomar 

som varit utan sysselsättning, innan uppföljningsansvaret för kommunerna lagstadgades, kan 

beskriva har varit av betydelse för att komma vidare till sysselsättning. En liknande studie 

med en kvantitativ metod skulle med fördel kunna bidra med en större mängd dataurval och 

därmed kunna möjliggöra någon form av generalisering för vad ungdomar utan sysselsättning 

är i behov av för att kunna komma vidare.     
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Välkommen på informationsträff 

 
 

Vi heter Sofia Dann och Leonie Ödalen Frank och vi studerar sista terminen på 

socionomprogrammet via Gävle Högskola. Vi ska under hösten skriva vårt examensarbete 

och vill där undersöka hur ungdomar som hoppat av studierna beskriver hur de tagit steget 

vidare till sysselsättning. Vi hoppas på att just du skulle vilja ställa upp på en intervju för att 

hjälpa oss med att besvara detta.  

 

En intervju kommer att ta cirka 1 timme och vi anpassar oss efter dina tider och vart du har 

möjlighet att träffas. Vi kommer under intervjun att prata om bland annat vad du själv anser 

varit avgörande för att hitta en sysselsättning och hur du själv känner kring betydelsen av 

relationer i din omgivning.   

 

Den 8 november kl. 15.00 kommer vi att finnas i Ung på Vägs lokaler, på Vårgatan 2, för att 

ge dig möjlighet att ställa frågor och att få mer information. Vid detta tillfälle kommer fler 

ungdomar som haft kontakt med Ung på Väg att förhoppningsvis närvara och vi bjuder på 

fika! Om du vid denna träff känner att du vill ställa upp på en intervju, bokar vi en tid och 

plats när intervjun kan genomföras.  

 

Om du redan nu har frågor eller ej har möjlighet att komma den 8 november men ändå vill 

ställa upp på en intervju, är du varmt välkommen att kontakta oss.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar; 

 

 

Sofia Dann   Leonie Ödalen Frank    

vsn09sdn@student.hig.se  vsn09lok@student.hig.se                 

070-2180727   073-2144761   
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VAD HAR DU FÖR SLAGS 

SYSSELSÄTTNING IDAG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAN UNGDOMARNA IDENTIFIERA 

VÄNDPUNKTER SOM HJÄLPT DEM GÅ 

VIDARE FRÅN STUDIEAVBROTTET? 

UPPLEVER UNGDOMARNA ATT 

FÖRÄNDRINGAR AV SJÄLVBILDEN 

VARIT BIDRAGANDE I STEGET VIDARE 

TILL SYSSELSÄTTNING? 

VILKEN BETYDELSE ANSER 

UNGDOMARNA ATT RELATIONER I 

DERAS OMGIVNING HAR HAFT UNDER 

VÄGEN TILL SYSSELSÄTTNING? 

SER DU PÅ DIG SJÄLV PÅ ETT ANNAT 

SÄTT IDAG ÄN VAD DU GJORDE FÖRUT? 

HAR DU LÄRT DIG NÅGOT OM DIG 

SJÄLV UNDER DENNA VÄG? 

ANSER DU ATT SJÄLVFÖRTROENDE 

KAN VARA BETYDANDE DEN VÄG MOT 

SYSSELSÄTTNING SOM DU BESKRIVIT? 

TYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT 

HA STÖTANDE PERSONER OMKRING 

SIG UNDER DENNA VÄG DU BESKRIVIT? 

HAR DE FUNNITS NÅGON/NÅGRA I DIN 

OMGIVNING SOM VARIT 

BETYDELSEFULLA FÖR DIG UNDER DIN 

VÄG MOT SYSSELSÄTTNING? 

VAD UPPFATTAR DU HAR VARIT 

VIKTIGT I DESSA RELATIONER? 

KAN DU BESKRIVA HUR VÄGEN TILL 

SYSSELSÄTTNING SETT UT FÖR DIG? 

ANSER DU ATT DET FUNNITS NÅGOT 

SPECIFIKT SOM HJÄLPT DIG PÅ VÄGEN? 

Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE 


