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Abstract

Möjligheter till karriär
och etablering på arbetsmarknaden

En studie av framtidsprogrammet KNUFF

The aim of this study was to examine if Sparbanken Nord, through investments in an own 

program directed towards young adults, engendered conditions to both create and retain 

growth and competence within the Norrbotten County region. Thus, this was a qualitative 

study where the collection of data consisted of interviews. The interviews were done with

help from a guide composed by themes regarding personal; background, impact of KNUFF, 

networks, career and labour market. The underlying sociological problems were the negative 

population development of Norrbotten County and the unemployment among young adults in 

Sweden. KNUFF was also compared to labour market projects in the study. The results of the 

study showed that the goals and purposes that Sparbanken Nord had with the program had

been reached. The former participants all live within the region with one exception, they all 

have a occupation and are content with their life. This creates conditions for growth due to 

consumption possibilities. All participants experienced personal development, which for 

many of them concluded in concrete actions in favor for the region. The participants strived 

for balance between work and private life and claimed career to mainly be about getting on 

well with their occupation. Network had an important significance for the participants con-

cerning looking for work. But at the same time the network between the participants appeared 

thin. There are many disparities between KNUFF and labour market programs but it seems as 

if a program is carried out by the private sector it has good possibilities to succeed. That pro-

jects need to be well planned before they are carried out and labour market projects also need

time before they get legitimated by society is clear from the study. Labour market projects for 

youth have also shown to be successful when some kind of personal coaching is involved.

Keywords: labour market projects/program, youth unemployment, regional growth.
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Sammanfattning

Möjligheter till karriär
och etablering på arbetsmarknaden

En studie av framtidsprogrammet KNUFF

Syftet med denna studie vara att undersöka om Sparbanken Nord, genom satsningar i ett eget 

program riktade till unga, frambringade förutsättningar för att skapa och behålla tillväxt och 

kompetens i regionen. Studien avgränsades till att endast studera programmet för året 2005. 

Fokus låg på deltagarnas subjektiva upplevelser av deltagandet i programmet. Detta var 

således en kvalitativ studie där datainsamlingsmetoden bestått av intervjuer. Till hjälp fanns 

en halvstrukturerad intervjuguide med följande teman: bakgrund, betydelsen av KNUFF, 

karriär och arbetsmarknad samt nätverk. De bakomliggande sociologiska problemen var

befolkningsminskning i Norrbotten och ungdomsarbetslösheten i Sverige. Vidare har även en 

ingång mot projekt som möjlighet till att få arbete studerats. Utifrån informanterna i denna 

grupp visar resultatet att de mål som Sparbanken Nord hade med KNUFF har uppnåtts genom 

att alla med ett undantag lever i regionen. De har alla någon form av sysselsättning och trivs 

med sina liv, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt på grund av konsumtionsmöjlighet. 

Samtliga informanter genomgick personlig utveckling under programmet som för många 

informanter utmynnat i konkreta handlingar som kan anses gynnande för regionen utifrån ett 

tillväxtperspektiv. Informanterna eftersträvade balans mellan privatlivet och arbetet och 

hävdade att karriär främst handlar om att trivas med arbetet. Nätverket hade en viktig 

betydelse för informanter gällande arbetssökande samtidigt som nätverket mellan deltagarna 

framträder som svagt. Det finns många skillnader mellan KNUFF och arbetsmarknadsprojekt 

och program och det är möjligt att program från den privata sektorn har bra förutsättningar för 

att bli lyckade. Vidare framkommer det i studien att arbetsmarknadsprojekt måste vara väl 

planerade innan de genomförs. Projekt kräver också tid för att skapa legitimitet i samhället 

och arbetsmarknadsprojekt för ungdomar har visat sig bli lyckade när någon form av 

personlig coachning ingår.

Nyckelord: arbetsmarknadsprojekt/program, ungdomsarbetslöshet, regional tillväxt.



4

Förord

Intresset för att göra denna studie uppkom genom min egen medverkan i KNUFF år 2008. Det 

var under ett möte med min mentor som vi tillsammans kom på att jag ville veta vad som hänt 

med föregående års ”knuffare”. 

Tack vara mitt intresse för KNUFF har denna uppsats möjliggjorts att komma dig till handa 

och jag vill tacka mig själv för att jag valde att söka till KNUFF, hade jag inte gjort det hade 

inte denna uppsats legat i dina händer just nu. Jag vill även tacka min mentor för att hon 

hjälpte mig att komma fram till detta uppsatsämne som intresserar mig oerhört. Tack till 

Hanna Grahn, Katarina Perman Ask, Christina Sandsten och Iriam Bjuhr på Sparbanken 

Nord, samt Marie Ramnek personlig livs- och karriärcoach, som möjliggjort denna studie –

mina grindvakter. Jag vill tacka min handledare Barbro Josefsson som guidat mig genom 

många snåriga passager genom hela arbetet med uppsatsen. Tack mamma och pappa för att ni

tror på er dotter och mormor för bra ”svenska genomgång” innan inlämnandet. Tack alla 

vänner och sambo som lyssnat och erbjudit annat att tänka på!



5

Innehållsförteckning

1. Inledning 7

Syfte och frågeställningar 10

Avgränsning 10

Disposition 10

2. Bakgrund 12

Socialt kapital 12

Alienation 13

Befolkningsutvecklingen i Norrland och Norrbottens län 13

Ungdomar och arbete 15

Ungdomsarbetslöshet - ett samhällsproblem? 16

Tidigare forskning och uppsatser om arbetsmarknad 

och arbetsmarknadsprojekt 18

Projekt som möjlighet 19

3. Det aktuella programmet 23

Sparbanken Nord 23

Framtidsprogrammet 23

KNUFF 2005 24

4. Metod 26

Kvalitativ metod 26

Urval och urvalskriterier 27

Presentationerna av informanterna 28

Tillvägagångssätt 28

Analys av material 31

Validitet och reliabilitet 31

Metoddiskussion 32

Egen förförståelse 34

Etiska reflektioner 35



6

5. Resultat 36

Vid programmets början 36

Nu; 2009 38

Karriär och framtid 39

Programmets betydelse 42

Nätverk 48

KNUFF-nätverket 50

6. Avslutande reflektioner och slutsatser 54

KNUFF 2005, tillväxt och kompetens till regionen? 54

Programmets betydelse och verkan i form av konkreta handlingar 56

Karriärens definition, betydelse och strategi 58

Nätverkets definition och betydelse 60

Nätverket för deltagarna i KNUFF 2005 62

Jämförelse mellan projekt och programmet KNUFF och dess

möjlighet till att avhjälpa problemet med ungdomsarbetslöshet 64

KNUFF och ungdomsprojektet i Kalix 66

Jämförelse mellan denna studie och den tidigare 

studien av KNUFF 67

Slutsatser 68

Förslag till vidare forskning 68

Referenslista 70

Bilagor

Bilaga 1 Brev som skickades ut till samtliga deltagare av KNUFF 2005

Bilaga 2 Intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer med informanterna.

Bilaga 3 Vykort som Sparbanken Nord skickade ut till hushållen för att informera och nå 

potentiella deltagare till KNUFF 2005



7

Kapitel 1

Inledning

I media och den allmänna samhällsdebatten diskuteras och ventileras arbetsmarknaden för 

ungdomar. I många utredningar beskrivs hur unga utanför arbetsmarknaden är ett 

samhällsproblem både ur ett ekonomiskt- och individuellt perspektiv, bland annat i SOU 

2003:921 och SOU 2006:312. Utanförskapet medför stora kostnader för samhället, inte bara 

ekonomiska, utan även i form av såväl psykisk som fysisk ohälsa. 3 Under de kommande åren 

antas ett stort generationsskifte ske på arbetsmarknaden eftersom den stora gruppen 40-

talister går i pension samtidigt som en rätt stor grupp, 90-talisterna, kommer ut på 

arbetsmarknaden. Detta innebär stora utmaningar för arbetsmarknadspolitiken eftersom en 

arbetskraftsbrist befaras uppkomma.4

     Den försvagade situationen för unga och därav ungdomsarbetslöshet, kan i förlängningen 

hota den svenska välfärden, dels på grund av att ungas familjebildande och egna boende 

skjuts på framtiden men även på grund av att samhället riskerar att tappa en hel 

ungdomsgeneration i arbete.5

     Arbetslöshet är negativt även ur ett individuellt perspektiv eftersom den under en längre 

period kan leda till utanförskap. Vidare kan utbildning som inte nyttjas på grund av 

arbetslöshet utmynna i att värdet av utbildningen minskar, vilket är negativt för den enskilde 

individen samtidigt som det är negativt för samhället eftersom det blir dåligt investerade 

medel. Med andra ord är ungdomsarbetslöshet allvarligt ur flera perspektiv och kräver 

insatser. 6

                                                            
1 Statens offentliga utredningar 2003:92 Unga utanför. Stockholm: utbildningsdepartementet
2 Statens offentliga utredningar 2006:31 Anställ unga! Delbetänkande av Koordinatorn för unga till arbete. 
Fritzes offentliga publikationer, Stockholm
3 SOU 2003:92 
4 Ungdomsstyrelsens skrifter Unga idag 2008 - En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
www.ungdomsstyrelsen.se
5 SOU2006:31 Anställ unga!
6 Ibid.

http://www.ungdomsstyrelsen.se
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     Enligt SOU 2006:31 är det viktigt att bereda unga en plats i samhället om de ska kunna stå 

till samhällets förfogande när de kommer att behövas. Utredningen betonar även det 

samhälleliga ansvaret och att det inte är rättvist att tillåta ungdomar att studera förgäves och ta 

ifrån dem chansen till trygghet och arbete eftersom de har lika stor rätt till etablering i 

arbetslivet och försörjning som tidigare generationer. 7  

     I de båda statliga utredningarna, SOU 2003:92 och SOU 2006:31, föreslås att en mer 

koncentrerad satsning görs för unga utanför arbetsmarknaden, både från offentlig- men även 

från privat sektor. 

     Ett sätt att koncentrera ungdomssatsningar är projekt. Att använda projekt som medel för 

att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är något som ökat under 2000-

talets början. Bland annat har Ungdomsstyrelsen, med medel från allmänna arvsfonden, 

genomfört försök med olika typer av navigatorcentrum men även stöttat utvecklingen av 

andra metoder för att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden.8 Av en utvärdering som 

gjorts framstår det som att arbetsmarknadssatsningsprojekten i stort sett har lyckats bra i 

förhållande till de förutsättningar som fanns. Det visade sig också att otraditionella lösningar 

ofta ledde till riktiga jobb. Projekten lyckades med att få 50 till 90 procent av deltagarna i 

arbete eller fortsatta studier.9

     Att studera projekt och dess utfall tangerar det som är föremål för denna studie, 

programmet KNUFF10, som är ett ”framtidsprogram” initierat av Sparbanken Nord som även 

driver programmet. KNUFF genomfördes första gången 2005 och hade till syfte att ge unga i 

den nordliga delen av landet en ”knuff” i sin karriär. Det är denna första omgång av 

programmet som är det huvudsakliga undersökningsområdet. 

     Syftet med programmet berör dock inte bara det faktum att unga har svårt att etablera sig 

på arbetsmarknaden, utan även den negativa befolkningsutvecklingen i norra delen av 

Sverige. Sedan 1960-talet har befolkningen i Norrland minskat trots statliga insatser och stöd 

från EU.11 Enligt Nils - Gustav Lundgren kan problemet härledas till den relativs snabba 

                                                            
7 SOU 2006:31 Anställ unga!
8 Ungdomsstyrelsens skrifter Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungdomars utanförskap på 
arbetsmarknaden 2006:6 www.ungdomsstyrelsen.se 
9 Ibid.
10 Karriärplanering och nätverk för unga för framtiden
11 Ulf Wiberg, Ska hela Sverige leva? Kapitel: Vad händer med Norrland – till 2025? (Stockholm, Formas 
Fokuserar 13, 2008) 

http://www.ungdomsstyrelsen.se
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industrialisering av basnäringen i Norrbottens län som ledde till ett arbetskraftsöverskott 

främst i länets glesbygdskommuner.12

     En del av Sparbanken Nords (som främst verkar i Norrbottens län) affärsidé innebär att 

verka för regionens utveckling. KNUFF som program är en del i den utvecklingsstrategin och

Sparbanken Nord hoppas att programmet ska generera kompetens och tillväxt till regionen 

genom att människor väljer att stanna och verka där. 

     Sparbanken Nord, som organisation, är intresserade av att ta del av deltagarnas subjektiva 

upplevelser av framtidsprogrammet, samt om KNUFF utgjort någon skillnad och förändring 

gällande deltagarnas dåtid, nutid och framtid. 13 Det är genom deras perspektiv som det är 

möjligt att få en fingervisning om målen med programmet verkligen uppnåtts.

     

I studien finns ett antal centrala begrepp som kräver viss definition: 

 Karriär; befordringsgång inom ett yrke, ofta med tanke på enskild persons 

avancemang men även allmänt om möjligheterna till befordran inom yrket. 14

 Kompetens; ”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”.15

 Nätverk: ”system av relationer mellan t.ex. individer eller organisationer ”16

 Region: ”term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område. 17 I denna 

uppsats kommer ”region” att referera till de delar av Norrbottens län som Sparbanken 

Nord verkar i18. 

 Tillväxt: ”ekonomisk tillväxt, ökning över tid av produktionen av varor och tjänster i 

ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör på längre sikt en ökning av 

den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning.” 19

Sparbanken Nord använder ordet framtidsprogram eller program för att beskriva KNUFF. I 

studien kommer KNUFF att refereras till som ”programmet”. Vissa jämförelser kommer att 

göras med olika arbetsmarknadsprojekt och läsaren ombeds att särskilja program och projekt.

                                                            
12 Nils – Gustav Lundgren, Perspektiv på Norrbottens samhällsutveckling, ekonomi och brottslighet till år 2030. 
(Forskningsrapport Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Luleå tekniska universitet. 
2008:22, 2008)  
13 Personlig kommunikation, möte, med C. Sandsten, I. Bjuhr, H. Grahn. Sparbanken Nord 20081218
14 Nationalencyklopedin 20090510 
15 Nationalencyklopedin 20090216 
16 Nationalencyklopedin 20090206 
17 Nationalencyklopedin 20090206 
18 Sparbanken Nord har kontor i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare,  Jokkmokk, Malmberget, Piteå med omnejd, 
Vuollerim och Älvsbyn. Vidare när referenser gör till ”regionen” menas dessa orter med kommuner, vilket 
omfattar stora delar av Norrbottens län. http://www.sparbanken-
nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,74423,00.html  20090521
19 Nationalencyklopedin 20090206 

http://www.sparbanken-nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0
http://www.sparbanken-nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0
http://www.sparbanken-nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0


10

     I studien används ofta begreppen ungdomar och unga vilket i studien ska anses som 

synonyma. Begreppen kan ha olika gränser gällande ålder, men övergripande i studien är alla 

personer i åldrarna 18 till 29 år ungdomar i enlighet med SOU 2006:31. I vissa kapitel rörande 

arbetsmarknadsprojekt och situationen på arbetsmarknaden för unga finns andra 

åldersparametrar bestämda av källan.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka om Sparbanken Nord, genom satsningar i ett eget program

riktade till unga, frambringat förutsättningar för att skapa och behålla tillväxt och kompetens i 

regionen. 

Nedan följer ett antal frågeställningar:

 Har den första omgången av programmet genererat tillväxt och kompetens till 

regionen? Om så är fallet hur har det skett?

 Hur lever deltagarna idag, finns de kvar i regionen och vad arbetar de med?

 Har deltagarna genomgått någon form av personlig förändring, som gett utslag i 

konkreta handlingar, genom att de deltagit i programmet?

 Vilken betydelse har karriär för deltagarna?

 Skapades något nätverk under programmets ”tid”? Om så är fallet, vilken betydelse 

har det haft och vilken betydelse har det idag? Anser deltagarna att nätverk har 

betydelse för möjligheten till arbete?

Avgränsning 

I studien kommer endast de personer som deltog i programmet, som startade 2005, att 

studeras. En anledning till detta är att en likvärdig studie inte gjorts tidigare. Att endast 

studera en omgång deltagare av programmet beror på den tid som ligger till förfogande för 

uppsatsen. Ytterligare en anledning till att studera KNUFF 2005 är att det gått fyra år sedan

den omgången av programmet genomfördes. En föreställning är att deltagarna, på grund av 

den tid som gått, kan ha en mer sammanhängande bild av vad programmet har betytt för dem. 

En nackdel med att göra studien efter fyra år är den möjlighet att deltagarna glömt delar av 

programmets innehåll. Även om studien vidrör ekonomiskt tillväxt finns inget ekonomiskt 

perspektiv på grund av den tid som ligger till studiens förfogande. Ytterligare är det inte en 

del av syftet. 
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Disposition

Uppsatsens första kapitel har beskrivit det övergripande samhälleliga problemet med 

ungdomsarbetslöshet och befolkningsminskningen i Norrbotten, programmet KNUFF, 

centrala begrepp, syftet med studien samt frågeställningar och avgränsning.

     Kapitel två börjar med att beskriva alienationsbegreppet, socialt kapital och regionen men 

behandlar även problemet med befolkningsminskningen i Norrbotten samt 

ungdomsarbetslöshet på en djupare nivå. Utöver detta presenteras tidigare forskning om 

arbetsmarknad för ungdomar och projekt som möjlighet för ungdomar att ta sig in på 

arbetsmarknaden.   

     Kapitel tre beskriver det aktuella programmet KNUFF och läsaren bereds även mer 

kunskap om Sparbanken Nord.

Det fjärde kapitlet behandlar metoden i uppsatsen och här presenteras informanterna och 

beskrivning av tillvägagångssätt redovisas samt etiska överväganden och metodreflektioner.

     Kapitel fem består av analys av intervjuer med några av deltagarna i KNUFF 2005.

I kapitlet med namnet ”Avslutande reflektioner” diskuteras analysen av datamaterialet. Vidare 

görs jämförelser med tidigare forskning och anknytning till begrepp som presenterats i 

studien. Sist i uppsatsen återfinns referenslista och bilagor.
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Kapitel 2

Bakgrund

I detta kapitel ligger studiens samhälleliga och sociologiska förankring med bland annat 

begrepp som socialt kapital och alienation. Det huvudsakliga problemet, som kort beskrivits i 

inledningen, är ungdomsarbetslöshet och befolkningsminskningen i Norra Norrland. 

     För att erbjuda läsaren en form av kontextuell förankring och därmed en mer övergripande 

bild av studien är det viktigt att kort beskriva regionen som Sparbanken Nord verkar i där 

programmet KNUFF har sin lokala förankring .

     Norrbottens län är ett län i norra Norrland med cirka 250 602 invånare. Till ytan är länet 

det största i Sverige och omfattar landskapen Norrbotten och Lappland. 20 Länet är glest 

befolkat med mindre än 3 invånare per km2. Befolkningstätheten är varierande och är högst i 

kustområdena vid älvdalarna samt i gruvorterna. De små kommunerna Luleå, Piteå och Boden 

svarar tillsammans för drygt 54 % av invånarantalet.21

     Näringslivet har stark förankring i regionens naturresurser, det vill säga jord- och 

skogsbruket samt gruv- och tillverkningsindustrin. De privata tjänsterna svara för 30 % av 

näringslivet medan den offentliga sektorn svarar för 40 %.22

Socialt kapital

Robert Putnam beskriver i sin bok ”Den fungerande demokratin” begreppet socialt kapital23

och hur det kan underlätta samarbete bland människorna i samhället. Han menar att frivilligt 

samarbete är lättare att genomföra där ett socialt kapital existerar. Det sociala kapitalet 

fungerar så att människor ömsesidigt lånar ut förtroende för varandra vilket underlättar 

samarbete. Ju högre förtroendet är i samhället desto sannolikare är det att det råder samarbete. 

Samarbete i sin tur föder även det förtroende vilket medför en god cirkel. 24 På grund av de 

sociala nätverken kan förtroendet överföras till andra och spridas. Det sociala kapitalet är 

                                                            
20 Nationalencyklopedin 20090207 
21 Nationalencyklopedin 20090207 
22 Nationalencyklopedin 20090207 
23 ”förtroende, normer och nätverk som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 
samordnade operationer” Robert Putnam Den fungerande demokratin. (Stockholm. SNS Förlag. 1996) 
24 Putnam Den fungerande demokratin. (Stockholm. SNS Förlag. 1996)
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även en allmän nyttighet och den goda cirkeln skapar normer som förstärker det sociala 

förtroendet vilket sänker transaktionskostnaderna och underlättar för samarbete.25

     Samarbete i samhället underlättas av svaga band eftersom svagare band ofta knyter 

samman medlemmar av olika små grupper. Samhällsengagerade nätverk som spänner över 

sociala klyftor stimulerar ett bredare samarbete. Därför är samhällsengagerade nätverk en 

viktig del i det samhälleliga sociala kapitalet. 26      

    Historiskt har normer och nätverk av medborgerligt engagemang gett upphov till den 

ekonomiska tillväxten och denna effekt fortgår in i våra dagar. Med andra ord stimulerar 

socialt kapital statens och ekonomins effektivitet.27

     Enligt Per Hedström, som refererar till Mark Granovetter, finns en annan styrka i de svaga 

nätverken mellan människor. I en studie gjord av Granovetter bevisas hur information från 

vänner och bekanta och sedan kontaktens betydelse med dem är viktig, om inte avgörande, för 

möjligheten till arbete.28

Alienation

Anders Boglind beskriver i boken Kapital, rationalitet och social sammanhållning med 

referens till hur Karl Marx menade att lönearbetet lika lite som exempelvis privat egendom är 

något naturligt. Han menade att kapitalismen genom arbetsdelningen hindrade det fria arbete 

som människan är född till att utföra - det fria mänskliga arbetet är således det som gör oss till 

människor.  Människan reducerades genom att bara tillgodose sitt mest elementära behov 

genom lönearbetet. Vidare förfrämligas, enligt Marx, människan från (fritt)arbete, 

produktionsakten, sin mänsklighet och sin medmänniska och samhällssyfte, genom 

lönearbetet.29

Befolkningsutvecklingen i Norrland och Norrbottens län

Ett av Norrbottens stora problem är den minskade befolkningsmängden. Sammantaget har 

befolkningen i Norrland minskat med fem procent sedan 1960-talet medan Sverige i övrigt 

ökat med 23 procent.30  

                                                            
25Putnam 1996
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Per Hedström (red.)(1999) Organisationer och samhälle. (Studentlitteratur. Lund)
29 Anders Boglind, Eliasson Sven, Månson Per. Kapital, rationalitet och social sammanhållning. (Nordstedt 
akademiska förlag. Stockholm. 2005)
30 Wiberg 2008
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     Det finns många teorier om anledningar till denna minskning men enligt Nils Gustav 

Lundgren, professor på Luleå tekniska universitet, kan den negativa befolkningsutvecklingen 

främst härledas till industrialiseringen av basnäringen i Norrbotten, som skapade ett 

arbetsöverskott på vissa platser i länet. Landets och länets framgångsrika ekonomiska period 

på 1950 och 1960-talen resulterade i världens högsta lönenivåer i Norrbotten och därmed 

också arbetskraftskostnader. Detta innebar en snabb nedläggning av småjordbruk och 

skyndade på industrialiseringen av skogsbruket och det är detta som ligger bakom den 

utflyttning och befolkningsminskning som glesbygdskommunerna fick känna av under denna 

period och som fortfarande pågår. Detta är med andra ord det som ligger bakom 

befolkningsminskningen sedan 1960-talet.31     

     Ända sedan befolkningen började minska har regionalpolitiska stödåtgärder för att 

omstrukturera och utveckla näringslivet riktats till norra delen av Sverige.32 Medlemskapet i 

EU har även genererat stöd i form av strukturfonder.33

     Trots stöd och bidrag fortsätter befolkningen att minska och den kvarvarande befolkningen 

består till en växande del av äldre vilket gör det svårt att rekrytera kompetent personal till 

både privat- och offentlig sektor. 34

     Enligt SOU 2000:36, ”Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik” är det i samma 

delar av landet som befolkningen ständigt ökar eller minskar.35 Under 1990-talets senare del 

skedde stor inrikes befolkningsomflyttningar i Sverige som främst berodde på att antalet 

studerande vis högskolan ökade. Nästan all ökning av den omflyttningen gjordes av ungdomar 

under 30 år och de som flyttade upprätthöll även ungefär samma status på arbetsmarknaden 

som innan flytten och anledningen till att flytta handlade främst om att byta miljö. Med andra 

ord var det livsstilsfrågor och boendepreferenser som styrde vilka orter människor valde att bo 

på eller att flytta till. 36

Ungdomar och arbete

                                                            
31 Lundgren 2008
32Wiberg 2008
33 Länsstyrelsen i Norrbotten. 2009-02-05 http://www.bd.lst.se/malett/Startpage.aspx 
34 Wiberg 2008
35 Statens offentliga utredningar 2000:36 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik. Stockholm: 
näringsdepartementet. 
36 Ibid.

http://www.bd.lst.se/malett/Startpage.aspx
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Att vara ung innebär att befinna sig i en etableringsfas till vuxenlivet. Mycket händer under 

denna period men ett tydligt tecknen för att ha trätt in i vuxenlivet är etableringen på 

arbetsmarknaden. 37

     I skriften ”Inne eller ute – om unga i arbetslivet” utgiven av Arbetslivsinstitutet finns 

beskrivet med referens till ungdomsstyrelsens skrift ” Ungas ekonomi och etablering - en 

studie om förändrade villkor från 1970-talet till 2000 – talets inledning” att det har blivit 

vanligare för unga att bo hemma längre samt att studier har blivit vanligare än arbete.38 Idag 

är etableringsåldern, då minst 75 procent av årskullen är sysselsatt, 26 år. Det innebär i 

förlängningen att det dröjer längre innan unga kan uppnå välfärd och inflytande i samhället.39

     På grund av att utbildningen har fått en allt mer central roll tar det längre tid för unga att ta 

sig in på arbetsmarknaden. I början av 2000-talet var perioden då unga prövar sig fram med 

olika levnadssätt och arbetsformer också längre. Det finns även tecken som visar på att unga 

har allt svårare att få en fast förankring i arbetsmarknaden. Att ta examen eller slutföra 

gymnasieskolan har blivit en samhällelig norm som främst handlar om att synen på individen 

som ”normal” och således arbetsam och pålitlig förverkligas. Detta innebär att de som inte, av 

olika skäl, tar examen från gymnasiet lätt hamnar utanför arbetsmarknaden. 40

         Arbetslivsinstitutets skrift beskriver hur arbetets innehåll har blivit viktigare än att 

enbart bidra med försörjning. Arbetet har blivit ett sätt att uttrycka den personliga identiteten 

och därmed har gränserna mellan arbete och övrigt liv planats ut för människor - arbetsmålet 

smälter samman med andra livsmål. Värderingar får mer utrymme och arbetet ses som ett 

livsprojekt till skillnad från industrisamhällets avgränsade arbeten. Detta är ett postmodernt 

sätt att se samhället på och förespråkar ett kreativt och livsuppfyllande innehåll. Dock 

upplever många att vägen till den sortens arbete är svår att finna .41

     Enligt Ungdomsstyrelsen med referens till Svenskt Näringslivs etableringsstudie ”Akademi 

eller verklighet?” har högutbildade haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden under 

inledningen av 2000-talet och arbetslösheten bland akademiker har ökat. Samtidigt har

kontakten mellan skolan och arbetslivet varit av dålig kvalitet eller otillräcklig, inte heller har 

en fullvärdig samverkan mellan näringsliv och studenter existerat. 42  

                                                            
37 Unga idag 2008- En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
38 Arbetslivsinstitutet. Inne eller ute - om unga i arbetslivet (Stockholm. 2004)
39 Unga idag 2008 - En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
40 Arbetslivsinstitutet 2004
41 Ibid.
42 Ungdomsstyrelsens skrifter En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 
www.ungdomsstyrelsen.se

http://www.ungdomsstyrelsen.se
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Ungdomsarbetslöshet – ett samhällsproblem?

Begreppet ”ungdomsarbetslöshet” är ett relativt nytt begrepp som sedan 1980-talet från 

samhällets sida krävt åtgärd med bland annat ungdomsinsatser som ungdomspraktik och hjälp 

från kommuner och arbetsförmedlingar. Anna Hoff beskriver i ” Ungdomsarbetslöshet: en 

kartläggning över ansvarsfördelningen” med referens till Ungdomsstyrelsen ”Att pröva nya 

vägar”, att det utöver dessa insatser under denna period byggdes upp en institutionell struktur 

av olika institutioner som hade till uppgift att hjälpa ungdomar ur arbetslöshet och in på 

arbetsmarknaden.43

     Situationen på arbetsmarknaden under 2000-talets början har inte varit positiv för 

ungdomar och mellan åren 2001 och 2006 drabbades unga hårt av arbetslösheten. Enligt 

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) ökade antalet ungdomar i åldrarna 

16-24 år i öppen arbetslöshet med igenomsnitt 32 000 personer varje månad. Under dessa år 

ökade även deltagandet i arbetsmarknadsprogrammen från 17000 deltagare till 23 000 

deltagare. Den totala siffran på antalet arbetslösa under denna period uppgick till 94 000 

personer.44  

     Under 2007 minskade ungdomsarbetslösheten45 men i skrivande stund förväntas 

arbetslösheten åter igen öka på grund av den ekonomiska nedgången som råder i världen. Den 

totala arbetslösheten förväntas öka kraftigt men arbetsförmedlingen spår att situationen 

kommer att vara värst för ungdomar och främst män med anställning inom industri och 

byggnadsverksamheten. 46

     I många utredningar, bland annat SOU 2003:92 - ”Unga utanför” och SOU 2006:31 –

”Anställ unga!”, beskrivs hur unga utanför arbetsmarknaden är ett samhällsproblem både ur 

ekonomiskt och individuellt perspektiv. Människor utanför samhället innebär en kostnad för 

resten av samhället samtidigt som utanförskapet för dessa människor i större utsträckning 

innebär ohälsa i både psykisk och fysisk form.47 Den ekonomiska förlusten för samhället 

handlar om förlorade skatteintäkter för konsumtion. Kostnader för arbetslöshetsunderstöd, 

bidrag och andra insatser är även något som ökar i takt med att arbetslösheten växer. 48

                                                            
43 Anna Hoff, Ungdomsarbetslöshet. En kartläggning över ansvarsfördelningen. (Luleå tekniska universitet. 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Universitetsområdet, Porsön. Postadress: 971 87 
LULEÅ, 2007)
44 Proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar
45 Unga idag 2008- En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
46Arbetsförmedlingen http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84270  20090510
47 SOU 2003:92 Unga utanför.
48 Ungdomsstyrelsens skrifter Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungdomars utanförskap på 
arbetsmarknaden 2006:6 www.ungdomsstyrelsen.se 

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84270
http://www.ungdomsstyrelsen.se
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     Enligt Ungdomsstyrelsen står arbetsmarknaden inför ett generationsskifte då den stora 

gruppen 40-talisterna går i pension. Samtidigt kommer mellan åren 2007 och 2010 en ny stor 

ungdomsgrupp, 90-talisterna, ut på arbetsmarknaden, de är en av de största 

ungdomsgrupperna på länge.49 Detta kommer således att innebära stora utmaningar för 

arbetsmarknadspolitiken.50 Det är även av stor vikt att de arbetsmarknadsåtgärder som sätts in 

för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden verkligen fungerar. Utöver det är det viktigt med en 

långsiktig strategi eftersom det inte finns några siffror som visar på att ungdomsarbetslösheten 

minskar de kommande åren. 51

     Som beskrivs i ovanstående kapitel har ungas situation på arbetsmarknaden försvagats 

under det senaste decenniet vilket innebär en risk för samhället att tappa en hel 

ungdomsgeneration i arbete. Detta hotar i förlängningen den svenska välfärden. 52

     Att unga ska ha tillgång till välfärden är ett av ungdomspolitikens mål. Välfärd innefattar 

att ha tillgång till pengar, bostad och arbete. En viktig förutsättning för tillgång till välfärd är 

således att ha ett arbete som genom löneinkomst öppnar för eget boende och ett självständigt 

liv. Även tillgången till sociala skyddsnät är ofta avhängigt tidigare lönearbete. 53

     Ur ett mer individuellt perspektiv innebär arbetslöshet under lång tid ofta ett utanförskap 

som kan vara svårt att bryta. Unga som går direkt från utbildning till arbetslöshet riskerar att 

tappa värdet av sin utbildning om de inte får arbete. Det är negativt för den enskilde individen 

men även för samhället eftersom det blir ett slöseri med medel. Med andra ord är 

ungdomsarbetslöshet allvarligt ur flera perspektiv och kräver insatser. 54

     Enligt SOU 2006:31 är det viktigt att bereda unga en plats i samhället här och nu om de 

över huvud taget ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande då de väl kommer att 

behövas. Utredningen understryker även att det handlar om ett samhälleligt ansvar. Samhället 

kan inte låta ungdomar studera förgäves och ta från dem chansen till trygghet och arbete. 

Ungdomar har lika stor rätt till etablering i arbetslivet och egen försörjning som tidigare 

generationer. 55 Därför föreslås, i både SOU 2003:92 och i SOU 2006:31, att en mer 

koncentrerad satsning görs för unga utanför arbetsmarknaden från offentlig- men även från 

privat sektor.

                                                            
49 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 
50 Unga idag 2008- En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
51 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 
52 SOU 2006:31 Anställ unga!  
53 Unga idag 2008- En beskrivning av ungdomars villkor. 2008:5 
54 SOU 2006:31 Anställ unga!
55 SOU 2006:31 Anställ unga!
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     Ytterligare en aspekt på ungdomsarbetslöshet är att den är konjunkturkänslig i den 

meningen att högkonjunktur innebär att unga får arbete relativt lätt medan lågkonjunktur

innebär att ungdomar i större utsträckning än resten av befolkningen tappar sitt arbete och 

drabbas av arbetslöshet.56

Tidigare forskning om arbetsmarknad och arbetsmarknadsprojekt

Här belyses kort olika studier som kan sammankopplas till programmet, KNUFF, Norrbottens 

län som region och arbetsmarknadsprojekt. 

     Det finns en tidigare utförd studie av programmet KNUFF genomförd av en gymnasieklass 

i Piteå år 2007. Den uppsatsen framställdes som en utvärdering av programmet KNUFF för 

2005 och 2006. Studien grundar sig i 12 intervjuer med deltagare ur respektive omgång av 

programmet.57 Resultatet för studien visar på deltagarnas positiva inställning till programmet 

och hur deltagarna aktivt nyttjade nätverket som skapats genom KNUFF. I arbetet

framkommer att hälften av informanterna helst hade sett fler gruppträffar och individuella 

träffar med den personliga coachen. Det beskrivs i uppsatsen att de som sökte till KNUFF 

hade liten kunskap om vad de egentligen hade sökt till och således hade få förväntningar på 

programmet. Trots detta uppges att de förväntningar som fanns har uppnåtts ”och mer därtill

(sida 5)”58. I arbetet beskrivs även hur deltagarna ”lärt känna sig själva bättre och vet vad de 

vill med livet (sida 5)”59. Det beskrivs även hur samtliga deltagare ville att KNUFF skulle 

fortgå.

    Gällande regional utveckling i Norrland finns en fallstudie gjord på biltestverksamheten i 

Arjeplog; ”Hur skapas regional utveckling?”, skriven av Linda Berglund. Syftet med 

uppsatsen var att studera hur regional utveckling skapas i ett glesbygdområde och resultatet av 

studien visar att utvecklingen i Arjeplog startades på lokal nivå med hjälp av ett 

välorganiserat nätverk. Berglund kommer även fram till att även om det är svårt för staten att 

skapa regional utveckling, har den ändå en viktig uppgift gällande att främja och påverka 

denna utvecklingsprocess.60 Berglund beskriver i studiens teoretiska del mer ingående om 

                                                            
56 Proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar
57 Stina Renström, m.fl, KNUFF – Karriär och Nätverk för Unga För Framtiden. (Strömbackaskolan,
Medieprogrammet. Strömbackaskolan. Box 730. 94128 PITEÅ, 2007)
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Linda Berglund, Hur skapas regional utveckling? En fallstudie av biltestverksamheten i Arjeplog. (Luleå 
tekniska universitet. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Universitetsområdet, Porsön. 
Postadress: 971 87 LULEÅ, 2006)
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nätverk och att ett maximalt nyttjande av nätverket innebär att nätverket är sammankopplat 

både internt och externt – att det både finns en tillslutenhet och samt en extern 

sammankoppling som innebär att aktörerna i nätverket har relationer i andra nätverk. 61

     En studie om arbetsmarknadsprojekt finns skriven av Malin Törngren som studerat 

”Ungdomsprojektet i Kalix”, som syftade till att ge arbetslösa ungdomar i Kalix en möjlighet 

och väg till arbete genom bland annat coachning, praktik och kunskaper i hur arbete söks. 

Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna i ett ungdomsprojekt i Kalix upplevde 

projektet och vad det berodde på. Projektet kallades för ”Ungdomsprojekt Kalix” och 

projektägaren var Kalix kommun. Metoden i projektet var uppdelade i kompetenshöjande 

insatser så som livsorientering, studiebesök, utfrågning av intressanta personer och 

presentationsövningar. Kursen i livsorientering syftade till att ungdomarna skulle fundera över 

vad de ville nu och i framtiden samt att stärka ungdomarnas självförtroende, hitta motivation 

och i slutändan bli mer anställningsbara. Ett annat mål handlade om att få ungdomar att stanna 

i Kalix. Målgruppen bestod av arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år som var inskrivna i de 

kommunala ungdomsprogrammen. Resultatet av studien visar på att ungdomarna är väldigt 

positiva till projektet. Deras upplevelser av den mer personliga utvecklingen och

livsorienteringen kan sägas vara starkast och har gett störst intryck. 62

     Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Norrbotten finns inga liknande projekt eller program

som KNUFF, där lokala aktörer eller företag har valt att bedriva liknande projekt eller 

program för ökat tillväxt och kompetens i regionen.  63

Projekt som möjlighet

I det här avsnittet redogörs för olika arbetsmarknadsprojekt som antingen genomförts eller 

fortfarande pågår. Det är intressant att senare göra jämförelser med KNUFF och se liknelser 

och skillnader.

     Enligt Ungdomsstyrelsen med referens till arbetsförmedlingen är det möjligt att dela in de 

ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden i grupper: 

 De målmedvetna som är attraktiva på arbetsmarknaden och i stort sett är självgående

 De osäkra som behöver stöd

                                                            
61 Ibid.
62 Malin Törngren, Ungdomsprojektet i Kalix: varför upplevde deltagarna projektet så positivt? (Luleå tekniska 
universitet. Institutionen för arbetsvetenskap. Universitetsområdet, Porsön. Postadress: 971 87 LULEÅ, 2007)
63 Personlig kommunikation J. Sandqvist Länsstyrelsen Norrbotten 20090220
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 De som har stora problem och där arbetsförmedlingen inte räcker till. Denna grupp 

kräver att skola, kommun, näringsliv och andra aktörer stödjer dem. 

Den sista gruppen är således den som enligt staten, kan och har behov av att delta i 

arbetsmarknadsprojekt.64

     Många arbetsmarknadsprojekt som hittills genomförts för ungdomar under början av 2000-

talet har sitt ursprung i Ungdomsstyrelsen. Det är ett organ som på uppdrag av regeringen 

skulle administrera och fördela medel ur Allmänna arvsfonden mellan perioden 2003 och 

2006 till olika projekt som skulle bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden. Främst har 

denna satsning riktat sig till ungdomar som av integrations eller socioekonomisk problematik 

har extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Även ungdomar i glesbygd 

uppmärksammades speciellt.  Eftersom ungdomsstyrelsen endast varit ett administrerande 

organ har ideella och ekonomiska föreningar och stiftelser kunnat söka medel för att utveckla 

arbetsmarknadsprojekt och navigatorcentrum. Sammanlagt beviljades bistånd, under den 

period som satsningen pågick, till 69 projekt och projekten har bedrivits i 30 kommuner i 

Sverige. 65

     I alla projekt fanns ett öppet förhållningssätt till projektet, fokus på deltagarnas intressen, 

behov och idéer, frivillighet och flexibelt tänkande och slutligen samsyn kring gruppmålen för 

dem som arbetade med ungdomarna. De metoder som organisationerna använt sig av var 

främst coachning, lärande, personligt entreprenörskap och praktik, lärling och trainee. 66

     Under 2006 gjordes en utvärdering av 19 projekt runt om i landet och den visade att de 

flesta organisationer nått sina målsättningar. Projekten var även betydelsefulla för deltagarna 

som upplevde sig anställningsbara även om inte alla fick arbete. De hade med andra ord fått 

de sociala och praktiska erfarenheterna som arbetsmarknaden efterfrågar. De projekt som 

lyckats allra bäst fokuserade på frivillighet och att ungdomar inte skulle tas in i projekten bara 

för att sysselsättas. Projekten var ett alternativ till den vanliga kontakten ungdomarna hade på 

grund av sin arbetslöshet och projektledarna upplevde att de kunde skapa goda relationer till 

ungdomarna eftersom projekten inte representerar regelverk och myndighetsutövande. 

Rapporten beskriver att projekten var ett komplement till det offentliga systemet. Det 

framkom även i utvärderingen att det hade varit svårt för organisationerna att driva sin 

verksamhet eftersom de ofta hade haft en oklar position.67

                                                            
64 Arbetslivsinstitutet 2004
65 Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden 2006:6
66 Ibid.
67 Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden 2006:6
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En annan form av insats för ungdomar som befann sig utanför arbetsmarknaden, initierad av 

arbetsförmedlingen, var kommunalt ungdomsprogram (KUP) och utvecklingsgarantin som 

sedan blev ungdomsgarantin, (UG). Av de unga som var arbetslösa mellan perioden 1992 -

2004 hänvisades ungefär var tredje person till KUP eller UG. De resultat som går att se visar 

på att knappt 40 procent fick arbete efter sex månader medan 30 procent fortsatte att vara

arbetslösa. Ungdomsstyrelsen har utvärderat KUP och UG kontinuerligt under 1990-talet och 

resultaten visar på att ungdomsåtgärderna inte fungerade som det var tänkt. De beslut som 

riktar sig mot unga har kort varaktighet och framförhållning och att de satsningar som gjorts 

ytterst sällan lett till tillsvidareanställningar och den handledning och uppföljning som ägt 

rum från arbetsförmedlingens sida har varit bristfällig. Ungdomsstyrelsen slår även fast att de 

åtgärder som vidtas måste utgå från individen. 68

     Även en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar att 

ungdomsgarantin inte fungerar på ett optimalt sätt för att bryta utanförskapet. Rapporten pekar 

på att decentraliserat arbetsmarknadspolitiskt genomförande – kommunalt genomförande -

reducerar programmens effektivitet. 69

    

I skriften ”En andra chans”, utgiven av Ungdomsstyrelsen, lyfts erfarenheter och slutsatser

fram som satsningen på Navigatorcentrum har gett. Navigatorcentrum var verksamheter som 

pågick under en treårsperiod mellan åren 2005 och 2007 som hade till syftet att hjälpa 

ungdomar mellan 16 – 25 år, och särskilt dem som stod långt ifrån arbetsmarknaden eller som 

hoppat av gymnasiet, att komma in i arbetslivet.70 Detta skulle göras genom att skapa en 

ingång till samlade resurser vilket skulle leda till fler vägar in på arbetsmarknaden eller 

studier. Unga skulle på det viset bli en resurs för både de privata och kommunala 

arbetsgivarnas kompetensförsörjning.71

     De olika Navigatorcentrum var utformade på olika sätt och den ungdomsarbetslöshet som 

fanns i respektive område varierade. Samtliga navigatorcentrum fokuserade dock på; den 

sociala och stödjande delen, helhetssynen, individuella lösningar, aktivt uppsökande och

tillgänglighet. De metoder som användes var coachning, samverkan och partnerskap samt 

specifika strategier för enskilda navigatorcentrum. En utvärdering som gjorts visar att 

Navigatorcentrum uppnått sina mål. Verksamheten involverade omkring 2000 ungdomar 

                                                            
68 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 
69  Martin Lundin, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken (Rapport 2008:13. Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. Uppsala, 2008) 
70 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1
71Ungdomsstyrelsen http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1188,00.html  20090509

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1188,00.html
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varav hälften fick arbete, en praktikplats eller påbörjade en utbildning under perioden. Även 

de unga som inte fått arbete, praktik eller utbildning under perioden i projektet berättar att de 

fått ökat självförtroende och ökade kunskaper i hur arbete söks.72Ungdomsstyrelsen vittnar

även om att många navigatorcentrum lever kvar även efter att satsningen avslutats.73

     

                                                            
72 Ungdomsstyrelsens skrifter En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 
www.ungdomsstyrelsen.se
73Ungdomsstyrelsen  20090509 http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1188,00.html

http://www.ungdomsstyrelsen.se
http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1188,00.html
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Kapitel 3

Det aktuella programmet

I detta kapitel beskrivs det aktuella programmet, KNUFF, som är föremål för studien och 

beskrivningen är uppdelad i att avsnitt som beskriver programmet övergripande och ett avsnitt 

som beskriver programmet för 2005. Vidare görs även en kort beskrivning av Sparbanken 

Nord.

Sparbanken Nord

Sparbanken Nord är, som vittnar av namnet, en bank med stark lokal anknytning. Generellt 

har sparbanker som linje att finnas nära kunderna och återinvestera en del av vinsten i den 

region där de verkar.74 Det är således någonting som även Sparbanken Nord gör.75 Den del av 

vinsten som avsätts till regionen hamnar i vad Sparbanken Nord kallar Framtidsbanken. Den 

ska bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling genom främjandet av näringsliv, 

forskning, ungdomsverksamhet, utbildning, idrott och kultur inom bankens

verksamhetsområde. Syftet är att ge stimulans till att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra 

utbildning och livskvalitet.76

Framtidsprogrammet

En del av framtidsbanken, som beskrivit ovan, består av KNUFF som i sin tur är en 

förkortning för ”Karriärplanering och nätverk för unga för framtiden”. Det således ett 

framtidsprogram som finansieras och drivs av Sparbanken Nord. I programmet verkar 

samordnare från Sparbanken Nord, en personlig coach som innehar en nyckelroll samt en del 

andra aktörer.77  Anledningen till att Sparbanken Nord startat detta framtidsprogram är att de 

menar att det kan vara svårt att som ung i den norra delen av Sverige ta kontakt och komma in 

i näringslivsstrukturer. De menar att unga därför ofta söker sig till storstäderna eftersom de 

tror sig ha större karriärmöjligheterna där. Sparbanken Nord menar vidare att alla människor 

ska ges rätten att forma sin egen framtid och ha möjligheten att leva kvar på sin ort 

tillsammans med sina familjer och vänner. Därför vill Sparbanken Nord genom KNUFF ge 

                                                            
74 Sparbankerna http://www.sparbankerna.se/home/page.asp?sid=109&mid=2&PageId=1599  20090507
75 Sparbanken Nord www.sparbanken-nord.se  20090507
76 Sparbanken Nords Årsredovisning 2006
77 Personlig kommunikation, möte med C. Sandsten, I. Bjuhr, H. Grahn. Sparbanken Nord 20081218

http://www.sparbankerna.se/home/page.asp?sid=109&mid=2&PageId=1599
http://www.sparbanken-nord.se
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stöd i byggandet av en bra karriär. Genom detta stöd tror de sig kunna behålla de unga vuxna 

som har viljan och förutsättningarna att bidra till utvecklingen av regionen.78

     KNUFF är sedan 2007 ett eget varumärke 79 och Sparbanken Nord är den enda sparbanken 

i Sverige som erbjuder ett liknande program för unga.80 Banken kommer under 2009 att 

genomföra den femte omgången av KNUFF. Därmed kommer cirka 70 personer att i början 

av 2010 genomgått programmet.81

KNUFF 2005

Den första omgången av KNUFF genomfördes 2005 och 14 personer deltog i programmet.82

Kriterierna för att komma med i den första omgången av KNUFF var att deltagarna skulle 

vara i slutet av en utbildning, arbetslös, vikarie eller ”sugen på något nytt”83. Deltagarna 

skulle även ha någon form av eftergymnasial utbildning, vilja bo och verka i regionen samt ha 

ambitionen och viljan att skapa sin egen framtid. 84

     Vid urvalet av deltagare till KNUFF 2005 togs hänsyn till fördelningen av ålder, 

erfarenhet, kön och geografisk spridning. Erfarenheterna hos deltagarna varierade mellan att 

inte ha någon yrkeserfarenhet till att ha haft anställning under en längre period. Utöver det 

togs hänsyn till hur de eventuella deltagarna fungerade i grupp. En bedömning av förmåga att 

kunna tillföra erfarenheter och positiva drivkrafter gjordes. Viljan att medverka i programmet

var en viktig faktor i urvalet av deltagare.85 I det sista urvalet för programmet prioriterades de 

som inte hade fast jobb och inget eller litet nätverk. 86

     De personer som antogs till KNUFF betalade en symbolisk avgift på 1000 kronor.87

Programmet pågick sedan under ungefär åtta månader med sammanlagt nio gruppträffar samt 

fem individuella träffar med den personliga coachen.88

     Under programtiden gjordes studiebesök på olika företag och gäster från näringslivet i 

regionen gästade även programmet men den största delen av KNUFF bestod av personlig

utveckling som innebar att kartlägga sina egna, värderingar, drivkrafter, intressen och 

                                                            
78 Sparbanken Nord http://www.sparbanken-nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,83886,00.html 20090209
79 Årsredovisning Sparbanken Nord 2007.
80 Personlig kommunikation C. Sandsten Sparbanken Nord 20090512
81 Personlig kommunikation, möte med C. Sandsten, I. Bjuhr, H. Grahn. Sparbanken Nord 20081218
82 Ibid. 
83 Se bilaga 3
84 Ibid
85 Personlig kommunikation C. Sandsten Sparbanken Nord 20090310
86 Personlig kommunikation C. Sandsten Sparbanken Nord 20090513
87 Ibid.
88 Personlig kommunikation M, Ramnek Zebra I Norr AB 20090518

http://www.sparbanken-nord.se/sst/inf/out/infOutWww1/0
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egenskaper för att sedan göra en form av omvärldsanalys och till sist konkretisera sina 

drömmar och visioner. Med andra ord var personlig utveckling, karriärplanering och nätverk 

alla sammanvävda under en metod. 89

     Cocahen, Marie Ramnek, använde sig av ett material som heter ”New Career” vilket är en 

form av karriärplaneringsmetod och startade med att låta deltagarna individuellt göra en form 

av självinventering. Med andra ord började arbetet inuti varje deltagare och det blev senare en 

form av karta att utgå ifrån för deltagarna. Ett av verktygen som användes var Myers-Briggs

Type Indikator som är en erkänd personlighetsindikator. Därefter fick deltagarna börja blicka 

utåt till ”omvärlden” och fick konkreta verktyg i form av vetskapen om 

informationsintervjuer90 och kunskaper i att starta företag. Vidare diskuterades företagande 

och nätverk inom gruppen och dessa begrepp blev belysta ur olika perspektiv. Nätverk hade 

en framträdande roll i programmet. Deltagarna fick själva inventera sitt eget nätverk och se 

var vissa kontakter saknades eller fanns onyttjade. Dessutom var tanken att de skulle skapas 

ett nätverk i gruppen. Deltagarna fick analysera och arbete med vad som hindrade dem i att 

komma dit de ville. Efter denna ”del” i den personliga utvecklingen kom ”framåt” vilket 

handlade om de visioner och drömmar som deltagarna hade. Här fick de genom att bland 

annat göra en handlingsplan konkretisera hur de skulle ta sig till sina mål och uppfylla dem

och sina visioner.  91

    Anledningen till att programmet var uppbyggt på detta sätt berodde på att det enligt 

coachen är viktigt för människor att hitta sin kärna och sina mål och finna en möjlighet att 

kunna leva efter dem. Att bara drömma utan att förverkliga dessa skapar frustration samtidigt 

som frustration skapas om inga drömmar får komma till utlopp i exempelvis arbetet. Att 

förverkliga drömmar och mål skapar energi och människor känner sig nöjda och tillfreds med 

tillvaron.92

                                                            
89 Personlig kommunikation M, Ramnek Zebra I Norr AB 20090518
90 Intervju med exempelvis personalchef eller VD i ett företag för att lära sig mer om företaget/organisationen. 
Vid slutet av intervjun erbjuder intervjuaren ett kortfattat CV om sig själv och marknadsför sig själv kort. 
91 Personlig kommunikation M, Ramnek Zebra I Norr AB 20090518
92 ibid
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Kapitel 4

Metod

I detta kapitel beskrivs metoden för uppsatsen som innebär en redogörelse för metodval. 

Vidare presenteras informanterna i studien. Tillvägagångssätt, analys av datamaterial och 

urval beskrivs utförligt. Utöver det förs även en metoddiskussion med egen förförståelse samt 

etiska reflektioner kring studien.

Kvalitativ metod

Syftet med studien var att undersöka om Sparbanken Nord nått sitt mål med KNUFF - att 

skapa och behålla tillväxt och kompetens i regionen - genom att studera deltagarnas 

subjektiva upplevelser. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ 

metod för studien och datainsamlingsmetod har bestått av intervjuer med personer som deltog 

i programmet.

     Kvalitativa studier är ofta tolkningsinriktade vilket innebär att fokus ligger på en förståelse 

av hur människor tolkar sin sociala verklighet. Med andra ord är det deltagarnas perspektiv -

vad de uppfattar som betydelsefullt – som är utgångspunkten. En kvalitativ metod innebär 

även att sträva efter en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i termer av den 

kontext i vilken undersökningen genomförs. 93

     Studien har genomförts genom ett induktivt förhållningssätt vilket ofta sammanfaller med 

den kvalitativa metoden. 94 En induktiv ansats innebär att gå från empiri till teori och att i 

första hand analysera resultatet av innehållet i data och därefter jämföra eller koppla det som 

framkommit till teorier. Målet är att ingen redan tillgänglig information ska begränsa data 

materialet den enskilda forskaren samlar in.95

     Det finns vissa kännetecken för kvalitativ forskning, bland annat beskriver Margot Ely att 

”händelser kan bara begripas rätt om de ses i sina sammanhang. Därför gör kvalitativa 

forskare djupdykningar i miljöer och sammanhang” (sida 10)96. KNUFF kan ses som en miljö 

och ett sammanhang skiljt från andra miljöer och sammanhang. Vidare skriver Ely att 

                                                            
93 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Trelleborg. Liber AB 2001)
94 Att använda sig av ett induktivt förhållningssätt innebär att teorin skapas eller tillsätts på grundval av 
resultaten från exempelvis intervjuer. Bryman 2001. Sida 249f.
95 Dag Jacobsen, Vad, hur och varför? (Lund. Studentlitteratur 2002) 
96 Margot Ely .m.fl. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. (Lund. Studentlitteratur 1993)
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”kvalitativa forskare vill att de som undersöks ska tala för sig själva för att deras perspektiv 

ska framgå av ord och handlingar. Därför är kvalitativ forskning en samspelsprocess där de 

undersökta personerna undervisar forskaren om sina liv.” (sida 10)97  Under fältarbetet gavs 

en inblick i informanternas upplevelser av KNUFF. De fick exempelvis definiera begreppen

”karriär” och ”nätverk”, detta för att i analysen bättre kunna förstå deras förhållningssätt till 

dessa begrepp. Att be informanterna definiera begreppen och berätta hur de såg på saker och 

ting gav en inblick i hur de uppfattade vissa aspekter av livet.98

     Enligt Jan Jacobsen hör oftast den kvalitativa metoden ihop med intervjuer och 

observationer.  Ett skäl till att i kvalitativa studier använda sig av intervjuer istället för enkäter 

och andra datainsamlingsmetoder är att en intervju förmedlar information om betydligt mer 

komplicerade förhållanden än exempelvis en enkät. Intervjuer som metod bör användas då 

forskaren vill ha en framställning som präglas av en viss persons kunskaper, attityder, 

synpunkter och uttryckssätt. 99 Detta tangerar syftet med studien.

Urval och urvalskriterier

Sammanlagt deltog 14 personer i KNUFF 2005 varav 8 intervjuades i denna studie. Till en 

början fanns en föreställning om att göra ett urval utifrån kön, ålder och geografisk spridning. 

Detta för att efterlikna programmets sammansättning utifrån kön.100 Det fanns även en 

föreställning om att 12 års åldersskillnad mellan deltagarna kunde påverka möjligheten till 

exempelvis arbete beroende på erfarenhet och utbildning. Det är även så att förutsättningarna 

för arbete ser olika ut vid kusten i jämförelse med inlandet, vilket motiverade den geografiska 

spridningen. 101

     Det visade sig senare att det var svårt att få ihop tillräckligt med informanter till studien 

och av den anledningen kunde inte de ursprungliga urvalskriterierna följas. 

     Av de 14 möjliga informanterna valdes en person bort eftersom hon sedan ett antal år 

tillbaka arbetade som samordningsperson för KNUFF på Sparbanken Nord. På grund av 

hennes speciella relation till KNUFF valde vi (i samförstånd) att inte intervjua henne med

motiveringen att det kunde medföra en skevhet i materialet och försvåra kodningen och 

analysen. I förlängningen hade detta även kunnat påverka det slutliga resultatet.  

                                                            
97 Ely .m.fl. 1993
98 Ely .m.fl. 1993
99 Jan Krag Jacobsen, Intervju Konsten att lyssna och fråga (Lund. Studentlitteratur 1993) 
100 I programmet deltog 8 kvinnor och 6 män, uppgifter från Sparbanken Nord 2009-03-02.
101 Wiberg 2008
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Presentation av informanterna

Informanterna bestod av sex kvinnor och två män. De var i åldrarna 27 – 39 år och de allra 

flesta var bosatta inom Norrbottens län. Samtliga informanter hade någon form av 

sysselsättning som till exempel var säsongsanställning, tillsvidareanställning eller eget 

företagande. Gemensamt för dem alla var att de även hade arbetslivserfarenhet av skiftande 

slag men inte befunnit sig i någon längre arbetslöshet.102 Övervägande del av informanterna 

levde i en relation och hade barn. Alla informanter hade någon form av eget boende, hus eller 

lägenhet. Hälften av informanterna hade en examen från universitet eller högskola och övriga 

informanter hade eftergymnasial utbildning i olika områden.

     Informanterna garanterades vid överenskommelsen för intervju att deras deltagande och 

intervjumaterial skulle behandlas konfidentiellt. De är inte anonyma för mig som intervjuare 

men i uppsatsen har informanterna fått fiktiva namn. Vidare har även bostadsorter och olika 

platser, företag och andra arbetsplatser fingerats och i vissa fall har även annan information 

ändrats eftersom det annars har gått att identifiera personen i fråga.

Tillvägagångssätt

Den första kontakten togs med samordnaren för KNUFF på Sparbanken Nord. Därefter 

undersökte hon möjligheterna att genomföra studien. Efter att detta godkänts på högre nivå 

ordnades ett informationsmöte med nyckelpersoner103 på Sparbanken Nord för att tydliggöra 

studiens syfte.

     Under arbetet med studien har en informationsintervju genomförts med Marie Ramnek, 

den personliga livs- och karriärcoachen i programmet. Vidare har annan information om 

programmet erhållits via samtal, e-post och möten med nyckelpersoner inom Sparbanken 

Nord104. Samtliga informationskanaler ovan har i studien refererats som ”personlig 

kommunikation” i enlighet med Jarl Backmans rekommendationer.105

     I forskning som har med människor att göra är det viktigt med samtycke. Det är även 

viktigt för myndigheter och andra företag som innehar personuppgifter att inte utan vidare ge 

ut sådant till tredje person106 och av den anledningen valde Sparbanken Nord att kontakta 

                                                            
102 Definition: Personer över 25 år är som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 6 månader
eller personer under 25 år som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 100 dagar. Se under övriga källor i 
referenslistan. ”Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av våra begrepp”
103 C. Sandsten, I. Bjuhr, H. Grahn och K. Perman Ask
104 Ibid.
105 Jarl Backman Rapporter och uppsatser (Lund. Studentlitteratur 2008)
106 SFS 1998:204 Personuppgiftslag
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samtliga deltagare via brev107 och e-post. I brevet informerades om studien, vem som skulle 

genomföra den samt varför, att det handlade om en C-uppsats i Sociologi och att 

intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att deras identitet inte röjs och 

att materialet avpersonifieras.108

     Deltagarna ombads att svara på om de ville eller inte ville delta i studien. Det innebar att 

ett naturligt samtyckte skapades. Vid det första brevutskicket tackade sex informanter ja till 

intervju. Efter någon vecka skickades en påminnelse via brev ut till resterande deltagare som 

inte svarat på det första utskicket. Där ytterligare en deltagare tackade ja till en intervju. Efter 

det skickades ytterligare, efter någon vecka, en påminnelse ut via e-post till de som 

fortfarande inte svarat och det genererade den åttonde informanten i studien. 109 De deltagare 

som tackade ja till deltagande fick jag uppgifter om och kontaktade via telefon för bokning av 

intervju och vid dessa samtal informerades kortfattat om samtycket. Utöver det tillfrågades

om de godkände att intervjuerna spelades in på band. Vid intervjutillfället informerades mer 

ingående om syftet med studien, informantens rätt till att när som helst avbryta intervjun utan 

att det skulle medför negativa konsekvenser för informanten. Allt i enlighet med lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

     Under fältarbetet genomfördes fyra telefonintervjuer och fyra ”vanliga” intervjuer.

Förhoppningarna var att kunna intervjua alla informanter med fysisk närvaro då tidigare 

erfarenhet av mindre bra telefonintervjuer ligger till grund för detta. Att intervjua 

informanterna i deras egna hem eller på en plats där informanten kände sig bekväm och hade 

möjlighet att prata om mer privata ämnen eftersträvades. 

     Intervjuerna gjordes under mars och april år 2009 och samtliga intervjuer bandades och 

transkriberades. En intervju togs om på grund av att inspelningen inte fungerade och före ett 

intervjutillfälle skickades intervjufrågorna till informanten på dennas begäran. I samtliga fall 

fördes kortare anteckningar men dessa var främst avsedda att generera följdfrågor, inte att 

dokumentera informantens svar. Vid två av intervjumötena som gjordes skedde mötet i mitt 

hem på informantens egen förfrågan. Resterande intervjuer genomfördes på respektive 

informants arbetsplats och tiden för intervjuerna varierade mellan 20 minuter till två timmar. 

     Vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide110 som, dock till liten del, ändrades 

under fältarbetets gång beroende på nya kunskaper. Intervjuguiden var semistrukturerad vilket 

innebär att frågorna främst var uppbyggda kring olika teman som; informantens bakgrund, 
                                                            
107 Se bilaga 1
108 I brevet har detta beskrivits som att informanterna hade rätt till anonymitet. Bilaga 1
109 Personlig kommunikation k, Perman Ask Sparbanken Nord 20090420
110 Se bilaga 2
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programmets betydelse, karriär och nätverk. En intervjuguide skapar en form av struktur och 

därmed håller sig informanten till relevanta och likartade teman. Att använda sig av en 

intervjuguide innebär också att svaren kan bearbetas och jämföras med varandra vilket i sin 

tur gör det möjligt för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp. 111

     De färdiga utskrivna intervjuerna bör presenteras för informanterna vilket det går att avtala 

om. 112Allt eftersom transkriberingarna färdigställdes skickades de ut till vederbörande 

informant för kontroll samt möjlighet för informanten att stryka och ändra vissa utsagor. När 

informanterna återkopplade och godkände transkriberingen totalförstördes ljudfilen 

(inspelningen) som spelats in via Mp3-spelare.

     Några frågor i intervjuguiden handlade om att informanten skulle beskriva innebörden i 

vissa begrepp. Detta bottnar i att begrepp är viktigt i intervjuer eftersom människor lägger 

olika betydelse i begreppen. Därför blir det intressant att se hur informanten sammansätter 

begreppen och vad de bygger på. 113

     Jan Jacobsen skriver att det kan kännas olustigt att vara informant i en intervju, därför är 

det inte ovanligt att möjliga informanter tackar nej till erbjudandet om att ställa upp.114 I 

denna studie var det en person som aktivt tackade nej till intervjun. Det innebär att fyra 

personer valde att inte svara på förfrågan om att medverka i studien. Det är möjligt att känslan 

av olust fick dem att avstå. 

     Att veta när fältarbetet är avklarat är ofta ett beslut som forskaren tar efter en bedömning 

som vilar på den information som samlats in. Det finns även vissa kännetecken för när det är 

dags att lämna fältet. Dessa är bland annat när forskaren börjar skapa sig en förtrogenhet med 

fältet och när forskaren upplever att hon kan tala för deltagarna på ett försvarbart sätt.115

     Redunans, det vill säga information som upprepar sig, och en känsla av att det är fullbordat

innebär att det är dags att lämna fältet. När fältet ska lämnas bestäms även av tiden.116  Vad 

gäller denna studie kunde jag som studerande inte själv bestämma när jag skulle lämna fältet. 

Det var istället antalet deltagare som var villiga att medverka i studien som bestämde 

fältarbetets tidsperiod. De personer som inte gett medgivande till intervju kunde jag helt 

enkelt inte kontakta, vilket är en annan viktig aspekt på när det är dags att lämna fältet. Det är 

viktigt att lämna deltagarna på fältet med den insikten att forskaren kan behöva återvända 

                                                            
111 Jan Krag Jacobsen 1993
112 Ibid.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Ely .m.fl. 1993
116 Ibid
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eller komplettera intervjun på något sätt.117 Därför var den sista frågan i intervjuguiden en 

förfrågan om att få möjlighet att återkomma med följdfrågor till informanterna. Alla 

informanter svarade ja på denna fråga.

Analys av material

Arbetet med att analysera intervjuerna började redan under och efter avslutade intervjuer. 

Samtliga intervjuer transkriberades och sändes till respektive informant och efter deras 

godkännande gjordes en schematisering av varje intervju i enlighet med Miles och 

Hubermans metod.118 I dessa schematiseringar redovisades för mina känslor och upplevelser 

som intervjuare. I schematiseringarna sammanfattades alla svar på huvudfrågorna i 

intervjuguiden och eventuellt annat viktigt material, som gjorde det möjligt att överblicka det 

totala materialet. Efter en träff med handledaren framkom en del kategorier som 

informationen började sorteras in i. Efterhand kom fler kategorier att framträda ur materialet. I 

resultatet benämns de personer som deltog i studien som informanter. I analysen återges citat 

som belyser de olika kategorierna som framkommit och namn efter citaten är fiktiva. I 

resultatkapitlet refereras både till ”informanterna” och deras fiktiva namn, detta för att få en 

variation i den löpande texten. Analysen av data kan liknas med tillvägagångssättet med att 

analysera data genom olika kategorier som Jacobsen beskriver i ”Vad, hur och varför?”.119

Först skapades olika kategorier utifrån intervjuguiden som förändrades allt eftersom 

datamaterialet tillkom. Valet att kategorisera gjordes eftersom det innebar en förenkling av 

den stora mängd datamaterial som samlats in. 

Validitet och reliabilitet

Validitet handlar i grunden om forskaren studerat det som avsåg att studeras. Det är viktigt att 

veta vad som ska studeras och hur det ska ske. 120 Det är även skillnad mellan yttre och inre 

validitet. Inre validitet är kopplingen mellan teorin och empirin i själva projektet, hur vi 

lägger upp vårt projekt och projektets delar. Här är det viktigt att vi ställer våra frågor till rätt 

grupper av människor och vi ställer rätt sorters frågor och att vi använder rätt mätinstrument.  

Den inre validiteten brukar snabb bedömas av forskaren själv och innebär att denne granskar 

                                                            
117 Ely .m.fl. 1993
118 Matthehew Mils &M, Huberman, Qualitative data analysis (Sage publications. California1994)
119 Jacobsen 2002
120 Rolf Ejvegård ”Vetenskaplig metod” (Lund. Studentlitteratur. 2003) 
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om det finns en överensstämmelse mellan teori och empiri.121  Detta gjordes vid studiens 

inledande.

     Om inre validitet inte kan uppnås kan inte heller en yttre validitet erhållas. Yttre validitet 

handlar om kopplingen mellan empiri och teori i en vidare ram. Det kan innefatta, 

exempelvis, om undersökningen kan generaliseras.122 Eftersom denna studie är starkt 

kontextbunden är det svårt att generalisera resultaten även till andra omgångar av KNUFF.

     Enligt Jacobsen kan validiteten hos studiens resultat granskas med hjälp av att kritiskt

granska exempelvis urvalet av enheter. Han menar att vi kan fråga oss om vi valt ut de rätta 

enheterna och om dessa har förmedlat en sann information. En annan del av kritisk 

genomgång av studien är att titta på om kategoriseringen av data verkligen återspeglar data. 

Därefter kan vi titta närmare på slutsatserna och se om de sammanhang och förklaringar som 

vi tycker oss se är reella, eller om de tillhör vår egen konstruktion.123 Vi måste kritiskt värdera 

källornas förmåga att ge oss en riktig information om det vi studerar.124 Förutsättningarna till 

den här studien har gjort det omöjligt att välja ut rätt enheter eftersom studien grundades på 

samtycke. Inte heller är det möjligt att veta om informanterna berättat sanningsenligt vid 

intervjutillfällena. Gällande den kritiska genomgången av data har en jämförelse mellan 

intervjuguiden och studiens inledande teman genomförts. Den visar att samtliga 

kategoriseringar och rubriker som återfinns i analyskapitlet är relevanta.

     Undersökareffekt är viktigt att ta i beaktande. Det innebär att undersökaren genom sin 

blanka närvaro, kroppsspråk, klädsel och ordval ger en påverkan på informanten och vad 

denna säger.125 Det är möjligt att jag som intervjuare påverkat informanterna med min 

närvaro, men den är å andra sidan omöjlig att bortse ifrån.

     Kontexteffekt kan vara att många intervjuer tog plats i en artificiell miljö för informanten. 

Det kan skapa problem eftersom informanten kan ändra sitt beteende efter den omgivning där 

de befinner sig. I artificiella omgivningar blir det därför särskilt viktigt att skapa förtroende.126

Som tidigare beskrivits genomfördes två intervjuer i mitt hem och på grund av det gjordes 

försök att ge informanterna utrymme både fysiskt och psykiskt. Exempelvis placerade jag mig 

som intervjuare på en sådan plats att ögonkontakten inte var nödvändig. Informanten hade 

alltid ett fönster att blicka ut genom. Ingen annan familjemedlem befann sig heller i huset 

                                                            
121 Conny Svenning, Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder 
i informationssamhället: källkritik på Internet. (Eslöv. Lorentz förlag 2003)
122 Svenning 2003
123 Jacobsen 2002
124 Ibid.
125 Ibid.
126 Ibid.
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medan intervjun pågick. Informanterna fick även en trygghet i att hålla i ett vykortet som 

skickades ut för 2005 års KNUFF-omgång. 

     Reliabilitet innebär att resultaten som redovisa i studien ska vara tillförlitliga. Om 

ingenting förändras i en population ska olika forskare med samma mätinstrument komma 

fram till samma resultat vid olika tidpunkter.127 Den här studien är kvalitativ men även 

kontextbunden vilket försvårar framkomsten till samma resultat om studien tas om vid ett 

senare tillfälle. Dock har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats vilket är höjande 

reliablitetsfaktorer. Att alla intervjuer och analyser har genomförts av en person är även det

bra för reliabiliteten i studien. 

Metoddiskussion

Till de intervjuer där jag personligen träffade informanterna tog jag med mig vykortet som 

Sparbanken Nord skickat ut angående KNUFF år 2005. Det var meningen att det skulle vara 

en konkret sak att hålla i och titta på – något som skulle inge en trygghetskänsla och föra dem 

tillbaka i tiden. I efterhand var det dock så att den text som finns på baksidan av vykortet kan 

ha förvrängt informanternas berättelser. Det är dock även möjligt att det skapade en viss 

säkerhet hos informanterna i deras berättelser. Att ta med vykortet var både på gott och ont.

     På grund av att informanterna i studien själv valt att delta finns en viss risk att de personer 

som deltog i studien har en mer positiv bild av KNUFF i jämförelse med dem som valde att 

inte delta i studien. Det är möjligt att de har en annan bild av KNUFF som de valt att inte 

delge. Med andra ord är det möjligt att det finns en viss skevhet i det slutgiltiga resultatet

vilket med andra ord kan beskrivas som att det finns en möjlighet till att den bild som ges i 

uppsatsen inte är helt sanningsenlig. Detta påverkar även reliabiliteten i materialet.

     Min tidigare olustkänsla mot telefonintervjuer har förändrats. Det visade sig att 

telefonintervjuerna var mycket enklare att genomföra gällande de svåra, känsliga frågorna. 

Informanterna behövde inte se mig och jag behövde inte samla mod för att ställa dessa lite 

mer känsliga frågorna. Vid de andra intervjuerna var det svårt att ställa vissa frågor eftersom 

informanterna kunde känna sig osäkra på hur de skulle svara, eller snarare, hur de trodde att 

jag ville att de skulle svara.

     I avgränsningen fanns en farhåga om att informanterna inte skulle komma ihåg särskilt 

mycket av programmet, men dessa farhågor har under intervjuerna i stort sett eliminerats. 

Endast en informant uttryckte vid ett tillfälle under intervjun att hon inte kom ihåg allting som 

                                                            
127 Svenning 2003
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hände under perioden i detalj. Alla informanter hade dock väldigt klara minnesbilder av 

programmet och dess betydelse.

     Under fältarbetet framkom en del intressanta ämnen som rör genus. Eftersom 

informanterna i studien inte var jämnt fördelade ur ett genusperspektiv var det dock svårt att 

ta med ett sådant perspektiv och med rättvisa komma med legitima slutsatser. Där av valdes 

att inte fokusera på genus.

Egen förförståelse

I den här studien har jag haft en närhet till fältet i och med att jag deltagit i KNUFF för året 

2008. Ely beskriver hur närhet till fältet kan vara en tillgång eftersom motståndet mot att 

inträda på fältet är litet. Det finns också faror med att stå nära sitt forskningsobjekt, 

exempelvis kan det vara svårt att ha en tillräckligt fristående hållning eller synpunkt. 128 I mitt 

fall har jag själv en väldigt positiv bild av KNUFF vilket till en del försvårat arbetet när det 

kommer till upplevelser som jag inte själv känt igen.

     Ely skriver att en närhet till fältet kan försätta forskaren i laddade eller oförutsedda roller 

som kan bli outhärdliga. Vidare skriver Ely att vi är allt för förtrogna med fältet när vi tror oss 

veta i förväg vad informanten kommer att svara och när det välbekant inte kan göras obekant. 
129 I den här studien har det varit en av mina stora farhågor, att jag stått så nära att jag inte 

kunnat ”se skogen för alla träd”. Under fältarbetet och vid intervjuerna var den främsta 

uppgiften att trycka undan min egen förförståelse och enbart fokusera på informanten. Vissa 

av informanterna visste att jag gått KNUFF innan och dessa intervjuer var extra svåra 

eftersom informanterna då gärna började kommunicera på ett ickeverbalt sätt med blickar och 

hummande ljud eftersom de antog att jag förstod vad de menade. Det var förstås svårare att 

skriva ut dessa intervjuer och få ett sammanhang i dem. Vidare var det svårt att kunna 

använda vissa delar av dem för exempelvis citat.

     Enligt Ely är det en mycket komplicerad uppgift att lära sig se genom andras ögon och 

med rättvisa beskriva deras upplevelse. Här är begreppet medkännande förståelse av betydelse 

och kan liknas vid hur forskaren vill förstå de studerade personernas psyken och hjärtan så 

totalt och oförvrängt som möjligt.130 Det var under fältarbetes gång mer eller mindre svårt att 

förstå informanternas liv. Vissa informanter öppnade sig väldigt mycket medan andra inte 

gjorde det. Med andra ord är det svårt att som intervjuare skapa förtroende hos alla 

                                                            
128 Ely .m.fl. 1993
129 Ibid.
130 Ibid.
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informanter, vi är alla olika och går mer eller mindre bra ihop med olika människor. Men jag 

upplever att de informanter som öppnade sig för mig gav mig en mer rättvis bild av dem och 

deras upplevelser.

Etiska reflektioner

I studien har de personer som ställt upp som informanter samtyckt till intervjun, de har innan 

samtycker varit anonyma för mig. Dock har de inte varit anonyma för Sparbanken Nord. Det 

framkommer i intervjuerna att informanterna är väldigt positiva och tacksamma till 

programmet. Det finns en möjlighet att de av lojalitetsskäl och i tacksamhatsskuld till 

Sparbanken Nord har ställt upp som informanter i studien även om något sådan inte uttryckts.
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Kapitel 5

Resultat

I detta kapitel redovisas resultatet av det material som samlats in via intervjuer. I en kvalitativ 

studie söks orden från informanterna och därav består kapitlet av många citat. De som läser 

uppsatsen ska kunna förstå informanternas situation med en större klarhet 131 Samtliga 

informanters namn är fiktiva. Kapitlet är främst uppbyggt av kategorier som framkommit 

under analysen och i kapitlet framträder kategorierna som rubriker. Materialet redovisas så att 

den löpande texten underbyggs av citat från intervjuerna.  

Vid programmets början

För att få en sammanhängande bild av informanternas kontext var det intressant att ta reda på 

varför informanterna hade sökt till programmet. Vid tidpunkten för genomförandet av 

KNUFF år 2005 var informanterna i åldrarna 23-35 år och de flesta var bosatta i Norrbottens 

län med få undantag.  Gemensamt för många informanter var att de upplevde att de stod inför 

ett vägval i sina liv vid tiden före KNUFF, vilket framgår av detta citat:

jag tyckte att det lät helt rätt..//..Att göra vid just den tidpunkten i livet..//..Att jag visste vad jag 

ville till exempel med X, visste hur jag skulle ta mig dit eller allmänt att jag är just så hade precis 

gått en evenemangsutbildning och en projektledarutbildning och stod och visste inte riktigt ja, men 

vad händer nu? (Citat Klara)

Informanterna hade under en längre period funderat mycket kring vad de ville göra. De 

upplevde att de var vilsna, ville utvecklas eller inte trivdes i deras dåvarande arbetssituation 

och livssituation och detta var en stor anledning till att de sökte till KNUFF, som framgår här

under: 

Ja då var jag ganska vilsen..//.. Skulle jag vara kvar här nere, skulle jag flytta hem eller skulle jag 

flytta någon helt annanstans. Vad skulle jag jobba med, ja det var, det var ganska tungt just då.  

Innan KNUFF..//..Det var det, då hade jag funderat ganska länge på vad jag skulle göra. Det hade 

jag. (Citat Emma)

                                                            
131 Ely .m.fl. 1993
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En övervägande del av informanterna hade just avslutat en högre utbildning vid tiden före 

KNUFF. Det kunde vara högskole- och universitetsutbildningar eller enbart kurser från dessa 

institutioner. Informanterna berättar att en anledning till att de sökte till programmet var för 

att utöka sitt nätverk och därigenom få ett arbete i regionen och det uttrycker de på följande 

sätt: ”Ja jag hoppades på att få helt enkelt mer kontakter och en anledning till att få ett jobb 

helt enkelt” (Citat Hans). En annan informant uttryckte att steget mellan studier och arbetsliv 

var komplicerat. Hon upplevde att studierna var väldigt teoretiska med få inblickar i 

arbetslivet. Informanten beskriver det på följande sätt:

..för att jag inte riktigt visste hur jag skulle som, egentligen språngbrädan mellan universitetet och 

arbetslivet. För att det är ju så här att ekonomprogrammet är ju väldigt, väldigt fokuserat på ja, 

teoretiska studier..//..liten kontakt med..//..näringslivet..//.. Så att det här med KNUFF var ju som 

ett ypperligt tillfälle då..//..Jag såg det väl som en chans att knyta kontakter dels med andra 

personer inom, inom KNUFF och dels att ja, kanske få kontakter inom näringslivet...//.. (Citat Ida)

Ida beskrev även hur hon upplevde sin situation som nyutexaminerad från universitetet. 

Avsaknaden av arbetslivserfarenhet såg hon som en tydlig brist eftersom hon menade att 

arbetsgivare främst anställer utifrån detta, vilket belyses av följande citat:

Och då står man där utan arbetslivserfarenhet - som företagen efterfrågar och jag upplever att de 

efterfrågar det mer än vad de efterfrågar..//..att man har rätt kunskaper. Att har du jobbat med det 

då behöver du inte ha det på papper..//..men de har alltså utvecklat kompetensen genom att arbeta 

med det, och där har man ju inte en chans att komma in som nyexaminerad och absolut inte när 

man inte har haft egentligen någon anknytning till arbetslivet. (Citat Ida)

Informanterna som studerat ville inte flytta söderut även om de upplevde att de skulle få 

arbete inom sitt utbildningsområde. Andra anledningar till att stanna var att de önskade att bo 

kvar i regionen på grund av att de trivdes där. Det kunde uttryckas på följande vis:

..hade jag bott söder ut så hade det kanske varit fler möjligheter till att söka liknande jobb men 

konkurrensen är ju å andra sidan större.  Så det är ju inte säkert att jag hade fått något sådant 

jobb. Jag tror någonstans att vet man vad man vill, vad man kan tänka sig att jobba med så spelar 

det inte så stor roll var man bor i landet. (Citat Greta)
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Viljan att stanna kvar kunde även finns på grund av att de ville vara nära familj och vänner 

eller att de planerade att bilda familj och därför inte ville flytta. En informant beskrev det på 

följande sätt:

..men i alla fall konstaterade också att om man nu verkligen då ska ha ett jobb så måste man 

kanske flytta söder ut och det ville varken jag eller min fru. För att vi tänkte att vi skulle få barn 

om inte allt för länge..//..Och att ja det är som bra att också vi har alla vänner och släkt här och ja 

som bra ställe att växa upp och så tänkte vi..//..Och ja, vill inte flytta sådär allmänt. (Citat Fredrik)

Trots att många informanter gav en bild av att de inte riktigt visste vad programmet gick ut på

hade de förhoppningar om att utöka sitt eget nätverk och även genomgå en 

personlighetsutveckling.

Nu; 2009    

Vid tiden för intervjuerna såg informanternas liv ut på följande sätt: De var i åldern 27 – 39 år 

och de allra flesta var bosatta inom Norrbottens län. Några informanter levde på andra platser 

i Sverige. Samtliga informanter hade någon form av sysselsättning som exempelvis 

säsongsanställning, projektanställning, timanställning, tillsvidareanställning eller eget företag. 

Gemensamt för dem alla var att det även hade tidigare arbetslivserfarenhet av skiftande slag 

men inte befunnit sig i någon längre period av arbetslöshet. 132 Övervägande del av 

informanterna levde i en relation och hade barn men det fanns informanter som levde 

ensamma. Alla informanter utom en hade någon form av eget boende, hus eller lägenhet. Den 

informant som inte hade eget boende hade just avslutat en relation, där av anledningen. Mer 

än hälften av informanterna hade en examen från universitet eller högskola. Resterande 

informanter hade alla eftergymnasial utbildning inom olika områden. 

     De förändringar som ägt rum under perioden är flera. De informanter som just avslutat sin 

utbildning eller tagit examen från högskola och universitet vid tiden före KNUFF, har idag ett 

arbete. Hälften av de som studerat som idag har ett arbete har en direkt koppling till det 

yrkesområde som studerades. Det är viktigt att poängtera att de informanter som idag inte 

arbetar med det som de är utbildade till ändå trivs otroligt bra med sitt yrke. De flesta 

informanter lever kvar på samma ort som för fyra år sedan. En informant har dock flyttat till 

                                                            
132 Definition: Personer över 25 år är som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 6 månader
eller personer under 25 år som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 100 dagar. Se under övriga källor i 
referenslistan ”Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av våra begrepp”
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en annan stad inom regionen på grund av arbete. Under perioden som gått har ungefär hälften 

av informanterna bildat familj.  

Karriär och framtid

Många informanter uttrycker att karriär i sin allmänna betydelse innebär att ha ett statusyrke 

med hög lön. De upplever att karriär kan vara negativt i den bemärkelsen att arbetet får uppta 

en stor del av livet. Majoriteten av informanterna uttrycker dock att karriär, för dem, innebär 

att trivas och ha roligt på sitt arbete. För dem är det viktigt att trivas med arbetskamrater och 

arbetsuppgifter vilket framgår av citaten nedan:

att göra karriär… personlig karriär skulle vara att.. ha ett jobb som man trivs med och tycker att 

det är kul och gå till jobbet. Men ja det är nog lite negativt ord för mig att karriär kanske 

egentligen mer har med..att tjäna mycket pengar eller att sätta jobbet i.. Ja det låter som att jobbet 

får ta lite väl mycket fokus (Citat Klara)

naturligtvis så har man ju som i tankarna att man vill ha ett jobb som är utmanande och att man 

känner sig tillfredställd då man går till sitt arbete men…//.. vet inte om det kanske bara är för mig 

det är ett negativt klingande ord, det ligger lite prestationsångest bakom (Citat Ida)

En del informanter uttrycker att utveckling har en stark koppling till karriären, vilket uttrycks 

såhär: ”Så att det är inte ett högbetalt jobb som gör det till en karriär utan jag skulle vilja ha 

ett jobb där jag känner att jag utvecklas hela tiden och att ett jobb som inte är monotont på 

något sätt för det är det värsta jag vet.” (Citat Hans). En del uttrycker att de i första hand vill 

må bra och att det innebär att prioritera andra delar av livet så som familj, vänner och fritid. 

Det kan uttryckas på följande vis: Ja det viktiga för mig är som att fritiden är det som, som 

jag lever för..//..Och att jobbet gärna får vara en bra väg till att ha en bra fritid. (Citat Klara). 

En annan informant upplever inte att hon hade någon karriär att tala om trots att hon arbetat 

inom en rad olika branscher, drev ett företag tillsammans med sin man och dessutom arbetade 

med ekonomiska frågor på ett större företag. Hon upplevde att andra gör karriär men att hon 

inte såg sig själv som en karriärmänniska och hon hade aldrig tänkt på sitt arbetsliv som en 

form av karriär. Therese hade inte heller ett behov av att bevisa något för sig själv eller andra 

och upplevde att familjen och kulturen var viktigare i hennes liv:

Men karriär det är mer någonting som andra har, någonting som andra vill uppnå. Själv kan jag 

inte se att jag har någon karriär..//.. jag bara är, det bara blir. Jag kanske är mitt i min karriär 

fast på mitt sätt. Jag ser mig inte som en karriärmänniska, fast men jag strävar ju hela tiden efter 
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att lära mig nya saker och att ha nya utmaningar och om någon annan tittar på mig från sitt 

perspektiv kanske de tycker att jag har en karriär men det är ingenting som jag känner att ”åh gud 

nu måste jag bli någonting för jag måste ha en karriär”.

Informanternas bild av möjligheten att få det arbete de vill ha i den norra delen av landet är i 

princip samstämmig. Många av informanterna arbetar idag med någonting de trivs med 

väldigt bra och de ser ingen anledning att byta arbete. Därför har de inte heller reflekterat 

särskilt mycket på möjligheterna att få det arbete de vill ha. Denna fråga har därmed besvarats 

mer hypotetiskt av informanterna. De flesta tror att det kan finnas rätt så goda möjligheter att 

hitta ett liknande arbete eller att få en helt annan typ av arbete i den norra delen av landet. 

Alltså här nere finns det väldigt stora möjligheter att få det jobba jag vill ha, för det är mycket 

företag som söker folk. Hemma så tror jag att det kan vara helt okej att söka. Jag har varit ut där 

när jag inte visste vart jag ville bo så var jag och sökte lite jobb sånt och på de jobbannsökningar 

jag skickade in så fick jag mycket positivt svar, så jag tror att det är ganska lätt att få jobb även 

hemmavid. Tror jag. (Citat Emma)

Oj, jag har nog dålig koll.. det jobb jag vill ha? Nä, men nog tror jag att det skulle vara 

möjligt..//..Jag tror att även om jag skulle vilja göra någonting annat och söka mig bort från X så 

skulle jag nog ha goda chanser att hitta något som jag tycker ännu mer om. (Citat Klara)

Två informanter uttrycker att möjligheterna till att få ett annat arbete har försämrats på grund 

av den ekonomiska nedgången som för tillfället råder i världen133. Fredrik sa så här: jag 

jobbar med det jag vill jobba med. Men om vi skulle ja men det blir väldigt hypotetiskt..//..

tror jag väl att det kanske är lite halvsvårt det tror inte att det är direkt lättare nu..//..Utan 

kanske ännu svårare..//..Ja det ekonomiska läget. Så är det ju. Ida uttrycker dock att trots 

ekonomisk nedgång i världen går det att se sin situation på arbetsmarknaden ur olika 

perspektiv:

Ja i dagsläget med konjunkturläget så känner jag väl att, jag kan känna mig lite tudelad. På ett 

sätt kan jag känna som att det gör det kanske svårare att få ett arbete eftersom arbetslösheten har 

ju, börjat gå uppåt, men samtidigt så känner jag liksom att det kan vara en fördel att ha ett arbete 

om man skulle söka efter ett annat arbete att, jag hoppas att det skulle upplevas av arbetsgivaren 

som någonting positivt att man..//.. har ett arbete så.

                                                            
133 Arbetsförmedlingen http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84270 20090510

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84270
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Som beskrivit i ett citat av en informant ovan under rubriken ”Vid programmets början”

upplevde flera informanter att det kan finnas mer arbete i södra Sverige men att konkurrensen 

för dessa arbeten är hårdare vilket då inte skulle utgöra någon skillnad mellan landsändarna. 

     Samtliga informanter uttryckte att nätverk har en stor betydelse för möjligheten att få ett 

arbete. Citaten nedan illustrerar detta samtidigt som informanternas tankar om 

arbetsförmedlingen sattes i rak motsats till värderingen av nätverk:

..du får inte ett jobb på arbetsförmedlingen till exempel, det är ju bara gå och fråga hur många 

människor som har fått jobb på arbetsförmedlingen, det finns ju ingen vad jag vet tror jag som har 

fått jobb genom det sättet. .//..jag har ju suttit på ställen där vi söker folk, och sista stället vi söker 

folk på det är ju arbetsförmedlingen.. För dom människorna som är något att ha, dom har ju 

redan jobb, så jag menar ska man ha bra folk så måste man ju hämta dem någon annanstans 

ifrån...//.. Oftast är det ju så. Det är den bistra verkligheten. (Citat Therese)

Man måste nog ja mer vara aktiv men som vi jobbade inom KNUFF att man själv tar kontakt med 

företagen och hittar behov hos dem för att jag tror att..//..Det är ju nätverk och kontakter att, för 

ja, att man tar sig in på det sättet. I alla branscher skulle jag säga.//...jag vet ju själv inom den

verksamhet som jag jobbar så. Så tillsätts det mycket tjänster nu och det finns ju personer som 

arbetar hos oss som inte har en fast anställning som får möjlighet att gå vidare då på de 

arbetstillfällen som utlyses..//..det gömmer sig som ett mörkertal där bakom hur många tjänster 

egentligen som finns till för den som går in på AMS och letar på tjänsten..//.. det är ju väldigt svårt 

att få ett arbete som utlyses på AMS, om jag säger så..//..Och konkurrensen är ju också stor när 

det utlyses tjänster via förmedlingstjänsten (Citat Ida)

En del gav exempel på hur de själva hade nyttjat sina kontakter och nätverk och genom dem 

fått diverse arbeten, allt ifrån tillfälliga arbeten till tillsvidareanställningar. Följande citat 

belyser detta;”..alla extrajobb jag hade under den tiden..//..fick jag genom mitt nätverk och 

personliga kontakter jag stött på via jobbet.”(Citat Klara). Emma uttryckte det såhär: ”Det 

betyder jättemycket, det gör det, faktiskt. Det är så du får jobb för det första. Det är så du kan 

ju utveckla dig genom ditt nätverk”. En informant uttryckte även att han inte var särskilt bra 

på att använda sitt nätverk och trodde att det berodde på en norm inom ” den svenska 

kulturen” - att det ansågs som att utnyttja andra människor.

Det är det litegrann det har ju som med den svenska kulturen att göra, det är ju inte riktigt erkänt 

att ringa och be någon om hjälp och sådär, inte så enkelt..//..så att, det försöker jag bli bättre 

på..//.. det är som lite osvenskt att ringa fast det kanske inte är bland.. bland X-företagarna har 
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man ju alltid hört att de, ja men de skyddar varandra och men ja, jag vet inte det känns lite 

osvenskt att ja ringa och utnyttja sina kontakter helt enkelt (Citat Hans)

Sammanfattningsvis har karriär i bemärkelsen av statusyrke med hög lön inte särskilt högt 

värde för informanterna. De värderar istället att arbete erbjuder utveckling och att 

arbetsuppgifterna samt arbetskarmraterna är trivsamma. Informanterna poängterar även vikten 

av att balansera yrkeslivet med privatlivet. I avsnittet visas även att det inte är självklart att 

tänka i banor av karriär. En informant ansåg exempelvis att hon inte gjort eller hade någon 

karriär. Ur ett mer karriärstrategiskt perspektiv upplevde informanterna, trots en ekonomisk 

nedgång i världsekonomin och därmed högre arbetslöshet, att möjligheten till ett annat yrke 

både inom eller utanför den aktuella bransch de nu befann sig i var mycket möjlig. De 

betonade även att nätverk var otroligt viktigt för möjligheten till arbete samtidigt som de 

ansåg att arbetsförmedlingens förmåga att förmedla arbete och möjligheten till att få arbete 

med dess hjälp var av sämre slag.

Programmets betydelse

Samtliga informanter beskriver att KNUFF har inneburit en personlig utveckling i någon form 

men upplevelserna hos informanterna är olika och varierande. 

     Många upplever att de fick klarheter och blev mer medvetna om sina egna behov, hur de är 

som människor och att det innebar en inre bekräftelse för dem, vilket gett ökad trygghet i dem 

själva, Hans beskrev det på följande vis: Dels det här att man fick mer förståelse hur man 

själv fungerade och ja lite mer bekräftelse på personen och ens värderingar och fick lite mer 

svart på vitt om man säger så. Däremot går upplevelserna isär gällande kunskapen om dem 

själva, om den var ny eller om det var något de vetat sedan tidigare. I de fall de upplevde att 

de redan kände till informationen som kom fram såg det den som en bekräftelse på vad de 

vetat innerst inne. De två citaten nedan illustrerar de olika upplevelserna:

Ja jag tyckte det var intressant för vi fick ju göra den här ”Meyers Briggs”..//..Då man fick se vad 

man var för personlighet och alla sådana där delar och jag kan väl inte säga att jag fick så mycket 

nytt kött på benen..//..För jag är eller det har jag väl insett sen att jag var nog ganska eller är 

ganska medveten själv om vad jag vill och hur jag är och sådana där saker. Men däremot så ficka 

jag ju bekräftat att det var så. Och det är ju faktiskt en liten trygghet. (Citat Therese)

det här testet som vi gjorde det finns ju fortfarande kvar, att jag måste lyssna på vem jag är och 

verkligen se att, se mina begränsningar, möjligheter vad är det jag kommer att må bra av? Mer 
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personliga insikter..//..och det hade jag ju ingen aning om innan. Tills jag började KNUFF..//.. 

sådant som man någonstans kanske vet men inte känner är accepterat, eller att ”så kan man ju 

inte tänka”, men att utgå ifrån sina egna förutsättningar och gå sin väg liksom ..//..man kan inte 

bli någon annan, eller följa någon annans ”sanningar” om hur man ska vara…//..så det gav mig 

jättemycket personligen med självutvecklandet (Citat Lena)

Andra beskriver hur de fått högre självkänsla, självförtroende och att de blivit modigare och 

idag vågar göra det som de verkligen vill, vilket framgår av det här citatet:

jag är mycket självsäkrare på mig själv, jag vet vad jag vill göra. Alltså tänker jag på KNUFF så 

blir jag glad, alltså det kanske låter lite konstigt men så är det. Alltså det ger sån positiv energi, 

allt som vi gjorde tillsammans där, allt som man har lärt sig att man känner sig säkrare man vet 

vad man vill, att man ska lyssna på det verkligen det innersta, att det ger så mycket..//..Man vet ju 

längst in egentligen vad man vill, men vågar man det? Är det riktigt det rätta? Ska man ta klivet 

och kliva ut i det okända? Du vet det längts inne men ska du verkligen våga? Och med hjälp av 

KNUFF så vågar man, alltså då tar man det steget. (Citat Emma)

En del informanter beskriver att de utstakade mål inför framtiden och att de idag vet var de är 

på väg. Bland annat beskriver Fredrik hur han började tänka kring att starta eget företag, han 

sa såhär: Men ja, sammantaget så började jag men vad är det jag värderar och sådär vad är 

det jag, vad är det jag verkligen vill och ska man ska jag gå och ska jag gå och vänta 

egentligen på att göra det jag verkligen vill och jag började ju inse att det är ju absurt! En 

annan informant beskrev hur vägen till målet hade blivit enklare att se och uttryckte sig på 

följande sätt:

Att man kunde landa där man, nu visste man ju kanske inte exakt vad det var just det här området 

men någonstans så har man, omedvetet tror jag fokuserat ändå på det man ville. Att man hade 

startat iväg någonstans och det där, och just det där bara, att veta färdriktningen det gör mycket 

än att man tar två steg bakåt hela tiden som gör att man inte kommer någonstans. (Citat Greta)

En informant menar att KNUFF haft en del i att hon valt att stanna och söka arbete inom 

regionen.  Det resulterade i en anställning som hon idag är väldigt nöjd med vilket belyses av 

följande citat:

..jag tror ju att KNUFF har ju egentligen ganska stor inverkan till att jag är där jag är idag. 

För..//.. jag vill minnas det så att det var tack vare det jag sökte mig hit upp. Jag tror inte att jag 

skulle riktigt ha gjort det annars, men jag inbillar mig det. Marie hjälpte mig då att utveckla 

ansökan och så vidare, så..//.. Nu har jag inte riktigt samma mål att komma hem till X-stad som 
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jag hade då,..//..Jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande arbete eller ja mitt, min nuvarande 

livssituation. Så att ja.. (Citat Ida)

Många informanter uttryckte att de fick ett bra stöd i resten av deltagarna och de upplevde att 

det fanns en fin sammanhållning i gruppen. Klara uttryckte det såhär; Det var ju ett gäng som 

blev lite tvingade att blotta sig inför varandra och att också var väldigt peppande att se när 

andra hur alla tog olika steg i olika riktningar och. Andra informanter beskrev 

gruppsammanhållningen på följande sätt:

Vi hade ju fick ju en jättefin sammanhållning där man kunde prata med allt och alla om man 

kunde ventilera allting och sen att träffas med sådana personer som man aldrig hade träffat 

tidigare det är, vi var ju spridda både i tänket och i utbildning vi hade olika erfarenhet vilket 

gjorde att jag tror vi kompletterade varandra bra..//.. Under den tiden som jag gick KNUFF så var 

ju jag fortfarande sjukskriven och vara sjukskriven och gå hemma och någonstans så gäller det ju 

att hitta det här stödet, att orka ta sig vidare och det stödet fann man ju hos de andra deltagarna.

(Citat Greta)

..personerna i gruppen var ju väldigt olika och vi ville väldigt olika saker men ja man sätter sig 

ner och lyssnar tillsammans och ja det skapas ju en gruppdynamik att, att man sätter sig in i 

varandras och ja, måna om varandra så. Det var ju ingen konkurrens bland deltagare utan det var 

det, ja man hjälpte och sporrade varandra och sådär (Citat Ida)

Två informanter beskrev hur de genom deltagandet i programmet kommit ur eller undvikit 

utbrändhet och att de idag lever mer hälsosamt vilket illustreras av detta citat:

Jo jag hade större krav på mig själv än vad jag klarar av. Realistiskt sett..//..Jag har blivit 

duktigare nu och vara realist, inte som tidigare tidsoptimist..//.. just när man ser arbetsmässiga, 

eller det är ju även privat också men..//..Alltså jag vill som så mycket och det resulterar ju bara i 

att jag knäcker mig själv, för jag ser ju till att alla andra får det dom ska. (Citat Therese)

Några informanter uttryckte att vissa delar av den personliga utvecklingsdelen kunde ha varit 

annorlunda - att det kunde ha varit mer inriktat på coachning och att det inte skulle ha varit 

kortare period mellan träffarna, speciellt vid tiden för upprättandet av handlingsplanen vilket 

framgår av följande citat:

För jag tycker att om man nu ska göra en hanslingsplan så tycker jag att det ska gå fortare, alltså 

är man arbetslös så känns det som att det tar för lång tid.  Nu är det ju inte upp till KNUFFs 
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uppgift att få mig ett jobb, utan det är ju upp till mig . Jag tyckte att det var som kul att träffas lite 

kortare emellan. (Citat Hans)

.. man kanske skulle ha att det skulle ha varit mer coachninginriktat..//..Där man hade lagt upp en 

plan mer för varje person..//..optimalt så hade jag tyckt att det skulle vara fler och mer, ännu mer 

fokuserat, alltså inriktat mot -vad är det man vill uppnå.. (Citat Fredrik)

Gemensamt för samtliga informanter är att upplevelsen av KNUFF i huvudsak är otroligt 

positiv. För deltagarna har KNUFF gett tillfälle att reflektera över sitt liv och sitt arbete, gett 

energi och skapat drömmar och möjligheter, vilket uttrycks här: Och så att för mig så var det 

ju som nödvändigt att reflektera över det jag gjorde och hur jag skulle ta mig vidare på ett 

hälsosamt sätt (Citat Greta). Andra beskriver upplevelserna av KNUFF på de här sätten:

att det känns litegrann som BigBrother, man var som inne, inne i alltså framför allt 

övernattningen då var man som instängd i ett hus och gjorde bra grejer och när man kom ut 

därifrån då så kändes det som svårt, det är jobbigt att komma hem och så kanske min sambo hade 

ju så klart inte lika mycket energi som jag hade när jag kom därifrån men du ja man kände sig så 

positiv och bara ville göra saker och. (Citat Hans)

..den var väldigt positivt..//..mycket, mycket, mycket bra, den öppnade ögonen på mig en hel 

del..//.. just det här med att inte vara så rädd, att se möjligheter att man försöker skapa sig sin 

situation, och på något sätt så var jag ju införstådd med det innan, men jag kände att jag fick en 

rejäl skjuts..//..Att jag ska framåt och att hitta rätt. Att fokusera bättre till det mål jag hade 

någonstans..//..Så blev det så tydligt hur mycket man faktiskt kan styra själv, hur mycket man kan 

styra sin situation..//..att är man målinriktad och fokuserad på en sak så kan du ju nå dit, det är 

bara hur mycket energi du lägger ner på det. (Citat Lena)

Lika mycket som upplevelsen av KNUFF är olika bland deltagarna är även betydelsen av 

KNUFF, då de blickar tillbaka, olika för alla deltagarna. Vissa känner en forma av tacksamhet 

över att de fick möjlighet att delta i programmet som kan beskrivas på följande vis:

jag tycker det är viktigt. Jag är som tacksam för det..//.. det var, var ett jättebra initiativ de var ett 

bra program helt enkelt och då var det ju som bara för arbetslösa i stort sett..//..Så då var man ju 

som tacksam för det då att man tänkte på de arbetslösa..//... jag tycker på det sättet är jag tacksam 

att jag är nöjd över det och jag fick ut mycket av det (Citat Hans)

Många känner även tacksamhet och är glada över att Sparbanken Nord startade programmet, 

vilket framgår av följande citat:  
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alltså det som gör det roligt det är ju då att det är ett företag som går in och vill stötta ungdomar 

som är på väg ut i arbetslivet eller på annat sätt sådär. Det kan jag också tycka gjorde det roligt 

att det, finns, fanns någon som trodde på en, så (Citat Ida)

..jag tror att vi alla var väldigt rörda och tacksamma när det var över..//..jag undrar om det var 

Sparbanken nords styrelse eller någonting vi fick ställa oss upp om vi ville och säga någonting om 

vad det hade betytt för oss och jag tror vi började nästan gråta själva när vi ville förmedla hur bra 

vi tyckte att det va (Citat Klara)

Vidare betonas starkt Maries (den personliga livs- och karriärcoachen) betydelse för 

programmet och deltagarna som framgår av följande citat: 

En katalysator..//..Och det tyckte det var ju så det är ju utan Marie så vore det ju ingen KNUFF 

tycker jag på något sätt..//..utan hennes upplägg och nä ja nä övningar och ja framför allt hon som 

person..//..Inspirerande och… ja hon var också och ordnade för hon kände då en inom den här 

branschen så hon gav mig då en del kontaktuppgifter. (Citat Fredrik)

Men det var ju Marie då som framför allt höll i det där då..//..hon är ju oerhört duktig på det hon 

gör..//..Så att hon gav ju ett väldigt bra intryck av, hon är ju väldigt kompetent och så vidare. Hon 

fångade ju upp som samtliga individer i gruppen och jätteduktig. (Citat Ida)

Som beskrivits ovan med citat har deltagandet i KNUFF lett till flytt och arbete inom regionen 

för en av deltagarna. En majoritet av deltagarna upplever att de fått kunskaper om sig själva 

och verktyg som lett till att de gjort konkreta förändringar så som exempelvis startat eget 

företag eller gjort mindre förändringar i det arbete de nu har, vilket lett till att det idag trivs 

bättre med vad de arbetar med. Det framgår av följande citat:

Och att det var som innan har man mer tänkt så här att eller tänkt, inte tänkt att det går att göra 

någonting åt det, eller inte tänkt på att det behövs väldigt små förändringar för att det ska gör 

väldigt mycket positivt för ett jobb till exempel. Så att det har jag tyckt att det har varit bra hela 

tiden försöka se vad som kan göra mig ännu bättre och sedan faktiskt agera på det (Citat Klara)

Deltagandet i programmet har även inneburit att några informanter ändrat sin inställning till 

möjligheten att få ett arbete. Denna förändring i inställning kopplar de samman med att de 

senare fick arbete. Lena beskriver det så här:
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”men jag har fått mera vad ska jag säga… ”jävlar anamma”..//..Att nä men nu gör jag det! Är jag 

rädd för det så ska jag ta tjuren vid hornen och göra det och tänka att det kommer att gå jättebra 

istället för att tvärt om..//.. Men på något magiskt vis så kom, så ramlade jobben i huvudet på mig 

(skratt) eller det är faktiskt så, jag vet inte hur, men jag sökte mig inte till det utan jag blev 

erbjuden det här första handledarjobbet..//..sen efter det så eller det jobbet ledde till att jag fick 

jobb på F i ett ja, ett halvår som projektledare..//..Och det kändes som att men vänta nu vad är det 

som har hänt? Det är något magiskt i luften..//..Bara att man börjar tänka sig utåt så ooop!”

En informant beskriver hur hon fick mer självförtroende och självinsikt och började våga leva 

efter det hon själv ville vilket för henne innebar att fortsätta leva det liv hon hade och utveckla 

det istället för att flytta hem som många i hennes familj ville. Hon beskriver det så här:

..jag vet vad jag själv vill göra innerst inne och sedan har jag börjat våga leva efter det. Inte bry 

mig så mycket om vad alla andra tycker, som jag gjorde tidigare. Utan nu gör jag som jag vill för 

att jag vet att det verkligen är det jag vill..//.. okej om det är 78 mil hemifrån. Från alla syskon och 

familjen och sådär, men det är det jag vill göra det är det jag mår bra av..//..Då var det mycket 

”jag kanske ska flytta hem. Alla vill ju att jag ska flytta hem, dom tycker att jag är så långt 

bortifrån, då kanske jag ska göra det eftersom det verkar så bra hemma hela tiden”. A men.. så är 

det ju inte (Citat Emma)

De vinster som informanterna beskriver att de upplevt genom att delta i programmet har inte 

varit helt gratis. En informant uttrycker att det är deltagarnas egen satsning som avgör hur 

mycket de sedan får tillbaka. Följande citat illustrerar detta:

..det är ju även så att man får inte det gratis utan du får, du måste ju ge av dig själv för att få om 

man säger så, det sköter inte sig självt../.. men till exempel..//..den individuella biten om jag inte 

sätter mig ner och jobbar med den så får jag aldrig veta..//..det är ju ingen som säger att ”det här, 

det här och det här är du”, utan det får man ju försöka få fram själv, utifrån korten och allt var 

det var och hur man prioriterar..//..På något sätt så måste man ju gå in med lite själv, men att man 

kan få coachning på vägen. (Citat Ida)

Sammanfattningsvis har programmet båda liknande och olika betydelser för informanterna. 

Alla uppger att programmet inneburit någon form av positiv personlig utveckling, men hur 

betydande och omvälvande denna varit är olika för samtliga informanter. Informanterna 

beskriver hur de genom programmet bland annat fått mer trygghet i vem de är och fått mer 

självkänsla och självförtroende. Allt detta har inneburit att informanterna tagit beslut och steg 

framåt i sina egna liv och utveckling. Många informanter uttrycker att det stöd som fanns i 



48

gruppen har varit av vikt för den egna utvecklingen eftersom de även motiverade varandra till 

olika beslut. Det enda som en del informanter upplever som mindre positivt är vissa delar i 

programmets uppbyggnad så som coachningsdelen och längden av perioden mellan träffarna.

Trots det upplevde många informanter en form av tacksamhet till Sparbanken Nord och den 

personliga coachen och de har alla en övervägande positiv inställning till programmet.

Nätverk

Många av informanterna gör en uppdelning av begreppet nätverk. De menar att det finns ett 

mer formellt jobb-nätverk och ett mer informellt socialt nätverk där vänner och familjen 

ingår. Samtidigt menar de att denna uppdelning egentligen är en helhet. I det sista citatet av 

Klara framgår även hur KNUFF-nätverket för hennes del är helt avskilt från resten av 

kontakterna i hennes nätverk. Informanterna beskriver nätverkens sammansättning på följande 

sätt:

..om man tar jobbnätverket så är det ju att, man känner många olika folk inom den här branschen 

men det är ju även att man måste känna folk utanför den här branschen som kan tillföra något till 

branschen här..//.. Sen har man ju det personliga nätverket..//.. och det är ju jätteviktigt..//..det 

finns personer runt omkring en som man inte jobbar med eller har något sånt men att det finns 

vänner och bekanta som finns där för en om det skulle hända någonting, så det är ju också ett 

jätteviktigt nätverk. (Citat Emma)

.. alltså ur ett familjeperspektiv så är det ju att ha många kompisar helt enkelt tycker jag är 

viktigt..//.. Allting går ju som in i varandra egentligen..//.. Och sen är det givet vis ett bra nätverk 

på jobbet att kunna ta sig fram i sin karriär och kunna ha något utbyte av varandra. Och då finns 

det ju gansak många nätverk, det finns ju som lite olika, dels ett nätverk om man har någon kund 

och dels det här projektet som jag är med och driver (Citat Hans)

..det finns olika nätverk,..//..Jag skulle säga såhär att jag har ett myller av nätverk omkring mig 

och alla är egentligen kanske en helhet men de består av grupper av nätverk och KNUFF-gänget 

ingår ju i mitt stora nätverk men de är som de är ett nätverk i nätverket och de är inte involverade 

i mina andra nätverk (Citat Klara)

Begreppet nätverk har således olika innebörder för informanterna. Det innebär vidare att 

nätverk även har olika användningsområden. För en del informanter är nätverket ett 

strategiskt verktyg som de använder för att komma dit de vill eller få saker som de vill ha. Två 

informanter beskriver nätverk på följande vis:
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..utan nätverk står man ju helt övergiven, det är ju på grund av nätverk som man ser till att få det 

som man vill. Kontakter, ja menar du sprider en sak, men säga att jag vill ha ett jobb om du säger 

det till 10 människor. Ja men de kanske säger det till 10 människor ja menar jag fick ju tre jobb 

samma vecka för att jag hade pratat så mycket. (Citat Therese)

man utgår ju ifrån sig själv så vad behöver göras om man nu tar som jobbsökande till 

exempel..//..vad har jag för personer i min närhet som, som jag vet som jag litar på som kan som 

jag kan har nytta av i jobbsökande? Vad har de för kontakter i sin tur så det, det handlar ju 

egentligen om att..//..bygga förtroende med de närmaste och sedan, att med hjälp utav de sen, att

skapa ett förtroende med nästa..//..att hitta spindeln i nätet, att hitta rätt vägar utifrån vad man 

söker för någonting. Vem har rätt kvalitet, och vem har rätt konakter som kan hjälpa mig vidare?

(Citat Greta)

En informant uttryckte hur vissa människor på grund av exempelvis kön kan uteslutas ur vissa 

nätverk. Därför menar hon att begreppet nätverk inte bara är positivt. Hon uttrycker det på 

följande sätt:

.. vissa nätverk är väl kanske då utesluter människor om jag säger så. Så det kan ju även vara 

negativt om man inte har möjlighet att ingå i ett riktigt nätverk..//..hur många kvinnor tar sig in i 

männens bastu när de är ja sådär så till exempel, alltså det kan ju vara när man sitter i bastun 

som man sitter och nätverkar..//..Att, ja men kvinnor som utesluts..//.. Att det kan vara svårt för 

kvinnor att ja ingå i alla nätverk så att det kan ju även vara..//..inträdessvårigheter kan ju göra att 

man inte tar sig in i alla nätverk och det, det i sig kan ju vara negativt men jag tror inte nätverk 

som sådant är negativt. (Citat Ida)

Med andra ord kan nätverket fungera både inne- som uteslutande och anlägga gränser för 

inom- och utanförskap.

Nätverket kan även ha en social aspekt och uppfylla sociala behov; ..Så att ja genom nätverk 

sen är ju det är ju en väldigt social aspekt i det att man kan ju träffa nya kompisar och sådär 

va genom nätverk (Citat Fredrik).

     En del informanter kopplar nätverket till den bransch de arbetar inom och menar att det är 

viktigt att nätverket breder ut sig över flera branscher för att en bransch ska kunna utvecklas 

eller för att samarbete ska kunna ske. Informanterna uttrycker det så här:

.. Dom ser det ju på ett helt annat sätt inom andra branscher och då är det ju jätteviktigt att ha ett 

brett nätverk så att man kan få in nya idéer i nätverket och på så sätt kunna utveckla sin egen 
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bransch om man säger så. Så det är ju jätteviktigt att ha ett bra, stort brett nätverk. Det är det.”

(Citat Emma)

Det är ju att känna människor i olika branscher och som man kan dra nytta av och att de kan dra 

nytta av mig, att vi sen… att man får inblick i olika branscher. Jag menar som att i våran KNUFF-

grupp så var vi ju jättemånga från olika branscher..//..det var ju som så spritt tyckte jag och det 

kändes ju så väldigt inspirerande, jag kunde få inblick i hur det är i den branschen och så vidare 

och att man kan eventuellt samarbeta över gränserna ( Citat Lena)

Sammanfattningsvis ser informanterna nätverket som en samling av alla de mänskliga 

kontakter de har. Nätverket delas sedan upp i arbetsliv och privatliv och det finns ett offentligt 

nätverk och ett privat. Vissa personer ryms i båda dessa uppdelningar medan de flesta 

återfinns i en av dem. Nätverk kan även vara en gräns mellan vi och dem. Ytterligare ett 

perspektiv på nätverk är nyttan av det. Vissa ser nätverk som ett medel för sin egen vinnings 

skull medan andra betraktar nätverk som ett medel för utveckling av den bransch eller det 

företag de arbetar inom. Förtydligat kan nätverket vara ett direkt personligt verktyg men även 

ett yttre mer branschinriktat sådant som indirekt kommer individen till nytta.

KNUFF-nätverket

I intervjuerna fick informanterna uppge om de hade någon kontakt med de andra deltagarna i 

KNUFF och på detta sätt skapades en bild av hur nätverket mellan deltagarna var sammansatt 

nu för tiden.

     Informanternas upplevelser av kontakten mellan deltagarna var olika. En del informanter 

upplevde att de hade kontakt med ett par andra deltagare medan andra informanter inte alls 

upplevde sig ha någon kontakt med de andra deltagarna. De som inte har kontakt menar att 

detta beror på långa avstånd till den stad där de flesta före detta deltagarna är bosatta. Det är 

svårt att som intervjuare sammanfatta och förstå hur detta nätverk egentligen ser ut. Under 

intervjuerna angavs oftast inte namnen på de personer informanterna hade kontakt med. Den 

vanligaste bilden var dock att många av deltagarna hade kontakt med en eller i vissa fall två 

deltagare och att kontakten bestod av telefonsamtal, e-post och möten. Anledningen till att de 

har kontakt med dessa personer beror på olika faktorer som exempelvis att de kommit nära 

varandra under programtiden, att de känner igen sig i varandra och upplever sig ha en form av 

personkemi. Vissa har kontakt med varandra via arbetet och det har lett till att de även umgås 

på ett personligt plan. De upplever sig ha en samhörighet med varandra; Och han. Ja men det 

var bra personkemi helt enkelt vi försöker hjälpa varandra i jobbet och så där. Även privat 
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alltså han är ju också gansak ny på sin, hos sin arbetsgivare..//..Han jobbar som 

försäkringsmäklare så att. Ja en kompis på det sättet” (Citat Hans). En informant beskriver 

hur hon har kontakt med andra personer som deltagit i programmet under senare år. Den 

kontakt hon har med dem är inte avhängigt KNUFF, utan existerade innan programmet. Hon 

beskriver det på följande vis:

Jag känner andra personer i andra KNUFF-omgångar och jag har rekommenderat andra att vara 

med..//.. jag har inte någon kontakt direkt med, med någon i gruppen så..//..jag har ju kontakt med 

dem som jag har tipsat om det här och det går ju som över gränserna så..//.. kanske fyra stycken 

som jag känner på annat sätt, om jag säger så, som jag har en kontakt med sådär ibland. (Citat 

Ida)

Många av informanterna upplever att de gärna skulle vilja ha mer kontakt men att initiativet 

att ta kontakt inte infinner sig. Anledningen till den lilla kontakt de har med de andra som 

deltog i KNUFF 2005 beror enligt informanterna på att mycket annat har hänt i deras liv så 

som bildade av familj, att de flyttat och fått arbete. Att inte befinna sig i närheten av den plats 

där de flesta återträffar äger rum var en anledning till den lilla kontakten med de andra. Trots 

det fanns det informanter som upplevde att de ändå kunde höra av sig till någon av deltagarna 

om det skulle visa sig vara till någon nytta. Nedan följer ett antal citat som belyser 

ovanstående: 

..det kanske blir bekvämt och sådär man blir bekväm och vissa ja man kanske bara tänker sedan 

att ”ja, men den personen ska jag kontakta” sedan och så gör man inte det och så den personen 

kontaktar inte en själv och då kanske det rinner ut i sanden..//.., nog har jag bra kontakt med vissa 

och vissa har jag aldrig ens träffat efter (Citat Hans)

Alltså grejen är att vi blev ganska, det var ju som i, det var ju som ganska omvälvande för mig för 

jag flyttade ju härifrån så jag har ju som jag tappade ju som fokus på det som var hemma om man 

säger så, alltså det var ju, hade ganska mycket fokus på annat så jag släppte som ganska det där

(Citat Ida)

Alltså just från KNUFF så ser inte nu att jag skulle ha av dom andra deltagarna så har jag inte 

haft någon nytta att alltså att jag har vänt mig till någon och sagt att ”Gud kan du hjälpa mig med 

det?” Men jag h absolut kvar telefonnumren och mejladresser och sådana där sker utifall att för 

jag vet vilka människorna är ungefär var de bor och lite hur de funkar lite och..//..Så nog har jag 

dem i bakhuvudet. För en vacker dag kan de behövas (Citat Therese)
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Några informanter nämner att det finns en internetportal som startades av en deltagare i 

KNUFF 2005. Denna internetportal är till för samtliga personer som någon gång deltagit i 

programmet. Syftet med portalen är att kunna hålla kontakten med varandra, kunna erbjuda

varandra olika tjänster och därmed hålla nätverket vid liv, men de flesta deltagarna har sällan 

eller aldrig besökt denna; Jag har nog aldrig, jag har jo i början var jag inne i den men sedan 

har jag aldrig gått in faktiskt. Det var synd, det var faktiskt en bra grej det var någon som 

någon drog igång (Citat Klara). En annan informant beskriver det på det här sättet; Vi 

försökte ju skaffa något sånt här yahoo typ en att det skulle kunna vara en sådan här 

yahooadress som man kunde som gå in och skriva på men den ja den rann ju verkligen ut i 

sanden (Citat Hans). Vidare beskriver några informanter att det förekommit återträffar i form 

av grillfester och träffar med 2006 års programomgång av KNUFF- are. De som nämner detta 

har alla en positiv bild av dessa och vill gärna ha mer återträffar. 

     En av informanterna upplever att det nätverk som skapades under KNUFF inte längre finns 

kvar eller håller på att försvinna, han uttrycker det på följande vis:

Alltså det är ju frågan om att jag kan säga att KNUFF är ett nätverk ens för mig längre för det 

börjar nästan om vi säger att tråden börjar tunnas ut mer och mer eftersom tiden går och 

interaktionen är väldigt liten..//..Nåja nu har vi ju haft några träffar så det är ju några gånger vi 

har varit på afterwork och spelat bowling och sådär någon enstaka gång. (Citat Fredrik)

Fredrik menar därför att alla deltagare går miste om det mervärde som kan skapas genom 

nätverket. Informanten menar vidare att det är deltagarna själva som måste ta initiativ och 

ansvar för att nätverket ska fortleva:

.. så fort det samlas en stor grupp med positiva människor så kan det ju bara bli någonting positivt 

ur det..//..alltså det finns ju en lite gömd skatt här som inte tas tillvara på det är det jag känner

..//.. det enda som krävs det är ju att..//..man kan ju inte bara att banken och Sara och, och vem 

som nu mer är engagerad nu för tiden, det vet jag inte, men alltså att de, de kan ju inte ska göra 

allting man måste ju ta initiativ själv..//..…och ja det kanske är en del som skulle vara också, att 

man försöker ingjuta i deltagarna att ta initiativ själv.

Sammanfattningsvis har kontakten med deltagarna som var med i KNUFF 2005 utseendet av 

en till två kontakter per informant som intervjuats. Kontakten som finns består av 

telefonsamtal, e-post och i vissa fall möten. Efter avslutningen av programmet har enstaka 

återträffar ägt rum där en del av deltagarna varit med. Av de som inte kunnat vara med har det 

geografiska avståendet till återträffen varit avgörande eftersom de inte bor i närheten av den 
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stad där de flesta återträffar ägt rum. Samtliga informanter upplever att deltagarna som var 

med i programmet är trevliga människor och de har alla bilden av en bra sammanhållning. 

Många vill ha mer kontakt men upplever att initiativet till detta inte infinner sig. De som inte 

har någon kontakt alls med någon av deltagarna uppger att det beror på att de flyttat, skaffat 

familj eller fått arbete som inneburit att de fokuserat mer på det. Den internetportal som 

skapats av en av deltagarna har inte heller besökts i någon större utsträckning av deltagarna. 

Initiativtagaren till portalen uttrycker att det är synd att det inte finns mer kontakt eftersom 

han upplever att deltagarna i KNUFF 2005 skulle kunna ha mycket mer nytta av varandra. 
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Kapitel 6

Avslutande reflektioner och slutsatser

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar. Här reflekteras även över analysen 

av intervjuerna (kapitel 5). Vidare görs jämförelser med tidigare forskning med anknytning 

till begrepp och fenomenen som presenterats i kapitlet ”Bakgrund”.

     

KNUFF 2005, tillväxt och kompetens till regionen?

Uppsatsens syfte var att undersöka om Sparbanken Nord, genom satsningar i ett eget program 

riktade till unga, frambringat förutsättningar för att skapa och behålla tillväxt och kompetens i 

regionen. En av frågeställningarna behandlade detta men ett intresse var också att försöka se 

och förklara hur denna tillväxt och kompetens i så fall hade skett. För att kunna komma till 

någon form av slutsats i denna fråga är det viktigt att jämföra dåtid med nutid. De intervjuer 

som ligger till grund för resultatet i studien visar att informanterna som deltog i KNUFF 2005 

befann sig vid ett vägval och hade en vilja att förändra sina liv.

     Vid intervjutillfällena under våren 2009, nästan fyra år efter att programmet genomförts 

var informanternas liv något annorlunda. De allra flesta var bosatta i Norrbottens län och få 

till inga förändringar hade skett gällande större flyttning under perioden som gått. Samtliga 

informanter hade någon form av sysselsättning, dock i varierande grad och form och ingen av 

informanterna hade befunnit sig i någon längre arbetslöshet134 under perioden som gått. De 

med en examen från högskola eller universitet hade arbete i länet. Samtliga informanter 

upplevde att de trivdes bra med sina arbeten. 

     Sparbanken Nords förhoppning om att behålla tillväxt och kompetens i regionen kan anses 

som delvis uppfyllt genom att nästan alla informanter fortfarande lever kvar i Norrbottens län. 

     Att skapa tillväxt i regionen kan enligt nationalencyklopedins definition ses som att öka 

produktionen av varor och tjänster över tid i regionen.135 Ett möjligt antagande är att det 

faktum att alla informanter idag har någon form av sysselsättning (anställning, företag) skapar 

en möjlighet till eget boende och möjlighet till konsumtion som i längden anses öka tillväxten. 

                                                            
134 Definition: Personer över 25 år är som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 6 månader
eller personer under 25 år som varit arbetslösa kontinuerligt i minst 100 dagar. Se under övriga källor i 
referenslistan. ”Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av våra begrepp”
135 Nationalencyklopedin 20090206



55

     Kompetens utifrån nationalencyklopedins definition innebär att ha en utbildning eller 

erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning.136 Perioden efter programmet har inte 

inneburit några längre studier för någon av informanterna vilket kan bero på att de flesta vid 

starten av KNUFF 2005 redan avslutat en längre utbildning. Däremot är det möjligt att 

informanterna som under perioden har fått en anställning eller startat företag kommit att idag 

ha en större erfarenhet än vad de hade vid början av programmet, vilket skulle kunna innebära 

en ökad kompetens. Ytterligare kan anses att de kunskaper och klarheter som framkom under 

programtiden är en form av kompetens som informanterna bär med sig.

     Av ovanstående diskussion är det möjligt att anta att KNUFF genererat tillväxt och 

kompetens i regionen. I studiens bakgrundskapitel framgår att stöd och åtgärder har utgetts till 

norra delen av Sverige under många år samtidigt som länet präglas av ett näringsliv uppbyggt 

kring basnäringen som ofta har en statlig förankring. 137 Om dessa resurser skulle minska eller 

ändras är det möjligt att det skulle medföra stora förändringar för människorna i Norrbottens 

län. Därför är program som KNUFF som bland annat uppmuntrar företagande och nätverk till

godo för regionen, eftersom det erbjuder en annan möjlighet till utveckling och även välfärd. 

Detta kan liknas vis Berglunds slutsatser om hur regional utveckling är mest framgångsrik när 

det sker via lokala aktörer och inte genom stat, offentliga myndigheter och organisationer.138

Detta skulle i sin tur kunna vara en förklaring till varför offentliga arbetsmarknadsprojekt för 

unga som exempelvis KUP och UG inte fungerar optimalt även om genomförandet är 

decentraliserat till kommunerna.139

     Många informanter har under intervjuerna gett konkreta exempel på hur de genom att delta 

i programmet bland annat har ändrat sin inställning till arbete och därigenom erhållit arbete. 

Det finns många exempel och ett annat var hur en informant skapat en strategi för att få det 

arbete som eftersträvades och genom den strategin uppnått anställning. Det är dock svårt att 

finna klara orsakssamband mellan deltagandet i KNUFF och det liv informanterna lever idag 

sett med fokus på livsval, arbete och karriär. En del av informanterna hade en önskan om att 

uppnå mycket förändring i sina liv medan andra mest ville ha bekräftelse på vem de var. En 

möjlig konklusion är att människor är olika mottagliga för förändring och utveckling i olika 

perioder av i sina liv. Det är rimligt att påstå att deltagarna ingick i programmet med på ytan 

liknande förhoppningar, om personlig utveckling och nätverkande, men på djupet olika 

                                                            
136 Nationalencyklopedin 20090216
137 Wiberg 2008
138 Berglund 2006
139 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1 och Lundin 2008:13
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möjligheter eller önskningar i att uppnå detta. Med andra ord är den påverkan som KNUFF

haft olika hos samtliga informanter, vilket gör det svårt att svara på om programmet via 

samtliga informanterna, skapat tillväxt och kompetens i regionen.

     Ovan berördes hur förändring av inställning kan skapa nya förutsättningar för individen 

exempelvis i fråga om arbete. Detta kan liknas vid Ungdomsstyrelsens utvärdering av 

Navigatorcentrum140 där de som deltog efteråt upplevde sig mer anställningsbara, vilket även 

det skulle kunna peka på en större möjlighet till arbete och därmed tillväxt och välfärd. 

Samtidigt är det möjligt att det är en form av karriärstrategi eftersom det är lättare att förändra 

sig själv än att ända samhället. 

Programmets betydelse och verkan i form av konkreta handlingar

En av frågeställningarna i studien rörde huruvida programmets personliga utvecklingsdel hade 

frambringat någon form av konkret handling. Som delvis tidigare beskrivits ovan har 

programmet bidragit till att deltagarna genomgått personlig utveckling dock i varierande 

omfattning. Många av de berättelser som getts kring den personliga utvecklingen har rört 

abstrakta fenomen som är svåra att ta i eller som är svåra att placera i ett direkt 

orsakssamband, det är svårt att vet om det ena har lett till det andra. Den 

personlighetsutveckling som ägt rum har varit specifik för varje person men sammantaget har 

de personliga förändringarna gett utslag i konkreta handlingar. Exempelvis tog en informant 

beslutet att bo kvar på den ort hon befann sig på, trots att familj och vänner ville att hon skulle 

återvända hem. För henne var det beslutet rätt att ta och hon trivs bra på den plats hon lever på 

idag. Ett annat exempel är informanten som valde att starta företag efter programmets avslut. 

Han beskriver hur tankarna om företagande funnits långt innan programmet men att det under 

KNUFF blev tydligt att han inte skulle vänta så länge som han först hade planerat – att starta 

företaget blev tidigare lagt i hans planering. Ett sista konkret exempel är hur en informant på 

grund av deltagandet i KNUFF sökte sig norrut i landet för att söka arbete. Hon fick även 

hjälp med ansökningen av den personliga coachen och fick senare arbetet i den nordliga 

staden där hon fortfarande arbetar. Hon upplever sig nöjd och tillfreds med livet. Därmed är 

det rimligt att anta att informanterna genomgått personlighetsutveckling och att det resulterat i 

konkreta handlingar som dessutom gynnat regionen i form av tillväxt och kompetens.

     Två informanter som befann sig i eller nära utbrändhet upplevde att de fick abstrakta 

hjälpmedel och möjlighet att reflektera över sin egen situation. Idag befinner de sig inte i 

                                                            
140 Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden 2006:6



57

utbrändhet. Som beskrivs i SOU 2003:92 kan arbetslöshet vara negativt både ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, men även ur ett individuellt perspektiv eftersom det ofta 

leder till ohälsa.141 Utbrändhet kan ses som en form av individuell ohälsa och långa 

sjukskrivningar kostar pengar för samhället. Om KNUFF och den personliga coachen är en 

dominerande faktor gällande undvikandet av utbrändhet eller tillfrisknandet av detta är svårt 

att avgöra och har heller inte studerats ingående. Dock är det möjligt att anta att det haft

inverkan. Eftersom arbetslöshet i alla former är en kostnad för samhället och en ohälsa för 

individen142 är det därmed är det möjligt att anta att programmet och andra projekt som 

motverkar exempelvis utbrändhet och arbetslöshet blir en form av besparing av skattemedel 

för samhället .

     En anledning för en informant att söka till programmet var att hon upplevde klivet mellan 

studier och arbetsliv som svår, främst på grund av bristande arbetslivserfarenhet. Detta kan 

liknas vid utvärderingen gjord av Ungdomsstyrelsen143 som beskriver om hur ungdomar 

upplever att vägen mellan studier och arbetsliv kan kännas komplicerad och ibland omöjlig,

ofta på grund av dålig kontakt mellan skola och arbetsliv. Det kanske inte alltid finns en 

utstakad väg att gå som fanns när jämförelse görs med hur samhället såg ut för ett par 

decennier sedan, då människor skolades in i arbetslivet på ett annat sätt.144 Många uttrycker 

även att de upplever att ett mål har framträtt och att vägen dit också blivit tydligare. De har 

således fått en riktning att hålla sig till. En föreställning är att denna riktning kan ge en 

tydligare bild av vilka möjligheter som personen i fråga innehar och hur dessa kan användas 

rent strategiskt för att nå mål. Därmed är ett rimligt antagande att personlighetsutvecklingen

kan resultera i karriär- och livsstrategier genom att informanterna fått strategiska hjälpmedel 

för att ta sig in på arbetsmarknaden och näringslivet i regionen. Detta kan åter igen förankras i 

att Sparbanken Nords syften med programmet blivit verklighet.  

     Informanterna upplever tacksamhat både till Sparbanken Nord och den personliga 

coachen, Marie Ramnek, och informanterna upplevde även ett starkt förtroende för henne. Det 

är möjligt att programmets uppbyggnad och ställning i samhället som en privat satsning likt 

det som framkommer i Arbetsmarknadssatsningen, om hur förtroende från unga erhölls av 

                                                            
141 SOU 2003:92 Unga utanför
142SOU 2003:92 Unga utanför
143 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1
144 Arbetslivsinstitutet 2004
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projektledarna på grund av att det inte rörde sig om myndighetsutövande,145 är det som skapat 

denna möjlighet till förtroende och senare tacksamhet.

Karriärens definition, betydelse och strategi

Gällande karriärens betydelse för informanterna framträder ett mönster av att karriären i sin

mer allmänna betydelse (för informanterna), som statusyrke med hög lön, inte är särskilt högt 

värderat. Informanterna vill istället beskriva karriär som att trivas med sina arbetsuppgifter 

och arbetskamrater och se fram emot varje arbetsdag. Många informanter uttrycker även att 

de vill kunna njuta av både arbetsliv och privatliv och för att det ska vara möjligt måste det

finnas en tillfredställande balans däremellan. Det tangerar vad som beskrivs i skriften ”Inne 

eller ute” där arbete smält ihop med resten av livet, att arbetet har blivit en del av varje 

människas identitet.146 Det är möjligt att utifrån informanternas berättelser anta att 

utplånandet av gränsen mellan arbetslivet är både på gott och ont. De upplever att det är 

viktigt att värna om sitt privatliv och sin fritid samtidigt som arbetslivet gärna får innehålla 

mycket tillfredställande mekanismer i livet. Informanternas tankar om att ha en balans skulle 

kunna vara en början på någon form av postmodernt147 tänkande, där de traditionella 

gränserna mellan arbete och resten av livet upphävs. Samtidigt kan en sådan utveckling på ett 

komiskt sätt ses som en tillbakagång till den tiden då människorna levde för sin överlevnad på 

ett annat sätt än under industrialismen, här refereras exempelvis till det agrara samhällets 

bönder.  

     Enligt skriften ”Inne eller ute” tar det längre tid för unga att ta sig in på arbetsmarknaden 

och de ”söker” under en längre period148. Hoff beskriver hur åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet pågått under en tid samt hur det skapats en institutionell struktur kring 

begreppet ungdomsarbetslöshet .149 Detta skulle kunna vara en anledning till uppkomsten av 

olika arbetsmarknadsprojekt för unga. Vidare är det möjligt att arbetsmarknadsprojekt och 

den oro som finns över ungdomsgenerationerna150 är uttryck som visar på en 
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147 Postmodernism är en form av reaktion mot modernismen. Postmodernisterna menar att framstegstro och 
framstegsoptimism är omöjlig och att subjektet har frikopplats som centrum för upplevelse, handling och 
erfarenhet. Postmodernisterna uttrycker även tvivel mot traditionella värden och verklighetsbeskrivningar. De 
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samhällsförändring i det postmoderna tecknet. Att få ett arbete är inte möjligt på samma sätt 

nu, till skillnad från förr.

     En informant upplevde att hon inte hade någon karriär eller att den arbetslivshistoria hon 

hade inte kunde liknas vid någon särskild karriär. Detta visar på hur olika begreppet karriär 

definieras av människor. En möjlig förklaring till detta är att karriär till sin natur är väldigt 

abstrakt, en tankekonstruktion, som har olika betydelser för alla människor. Denna informant 

hade tidigare levt ett mer uppoffrande liv där andras behov var viktigare än hennes egna,

vilket också kan förklara denna attityd till karriär. Med andra ord är det möjligt att den 

kontext hon befann sig i påverkade henne att ha ett sådant förhållande till begreppet karriär.

     Många informanter besvarade frågan om möjligheten till arbete i den nordliga delen av 

landet positivt men dock hypotetiskt eftersom de redan hade en tillfredställande sysselsättning 

som de inte önskade byta. Endast två informanter tyckte att detta skulle kunna vara 

problematiskt och hänvisade till det ekonomiska läget i världen för närvarande.151 En av dem 

uttryckte även att de tjänster som utlyses på arbetsförmedlingen egentligen inte fanns och att 

det därmed var svårt att söka sig till ny arbeten som de inte hade någon nätverkande kontakt 

med. För det första visar informanternas tillfredställelse med sitt arbete en möjlighet till att 

Sparbanken Nord lyckats med programmets mål. Ett rimligt antagande till att många 

informanter hade en positiv uppfattning till annat arbete är att inställningen till arbete 

tillsammans med självförtroende och självkänsla hos informanterna var påverkande. Det är 

även möjligt att eftersom de redan hade ett arbete mycket väl såg sig som anställningsbara hos 

en annan arbetsgivare - att anställningen skapade en attraktivitet på arbetsmarknaden. Detta 

resonemang återkommer när informanterna beskriver att arbete inte erhålls genom 

arbetsförmedlingen utan istället genom nätverk och kontakter. Samtliga informanter var 

övertygade om detta och gav själva exempel på hur de använt sina nätverk för att få 

anställningar i olika former. Detta kan kopplas till Putnams resonemang om styrkan i svaga 

nätverk152 samt Hedströms beskrivning av hur nätverket är den huvudsakliga källan till 

arbete.153

     De flesta informanter ansåg att de antagligen fanns mer arbete i södra Sverige men 

försvarade sitt val att stanna i regionen med att konkurrensen till de arbeten som fanns var 

hårdare i södra Sverige. Vid dessa tillfällen betonades åter igen hur viktigt det var med 

nätverk och att inse att vissa arbeten måste de som är intresserade av anställning, själva 
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försöka visa behovet av för arbetsgivaren. Förtydligat innebär det att försöka se och skapa ett 

behov av en tjänst hos potentiella arbetsgivare.

     Genom dessa värderingar, föreställningar och berättelser framträder ett mönster som visar 

karriärstrategier som informanterna använde sig av. Det är rimligt att anta att många av dessa 

karriärstrategier och sätt att resonera lärts in under programmets tid. Genom att alla 

informanter idag har någon form av sysselsättning som de också trivs med är det möjligt att 

anta att dessa strategier och resonemang fungerar och att informanterna haft hjälp av dem i sitt 

karriärbyggande.

Nätverkets definition och betydelse

En av frågeställningarna i studien rörde nätverk. Det var intressant att studera om något 

nätverk skapades mellan deltagarna under programmets tid. Därefter var det även intressant 

att se hur detta nätverk var sammansatt idag och vilken betydelse det hade för deltagarna. 

Vidare var det intressant att studera vilken betydelse begreppet nätverk har för informanterna.

     I de intervjuer som gjordes framkom att begreppet nätverk egentligen bestod av en helhet 

men som delades upp i olika mindre nätverk som hörde hemma på olika arenor för 

informanterna. Det kunde röra sig om ett nätverk för arbete och karriär eller ett mer socialt 

nätverk där vänner och familj ingick. Detta kan liknas vid Putnams resonemang om de små 

nätverken och vikten av att tillhöra olika nätverk med olika stark intensitet.154

     En möjlighet till uppdelningen av nätverk är att det, likt karriär, är ett abstrakt begrepp som 

kan vara svårt att greppa och det är möjligt att informanterna delade upp nätverket efter andra

redan existerande arenor i livet. Ett rimligt antagande är att uppdelningen visar att människor 

har olika roller och förhållningssätt till världen när de befinner sig på de olika arenorna.

     Förutom att nätverk har olika innebörd för informanterna har det även olika

användningsområden. Vissa av informanterna uttryckte att de såg nätverk som ett enda stort 

verktyg som kunde användas för att få det som informanten eftersträvade. En informant 

beskrev hur hon strategiskt utökade sitt nätverk genom att skapa förtroende med människor 

inom nätverket och genom det förtroendet senare kunde hitta rätt personer med rätt sorts 

kvaliteter utifrån det hon sökte. Informantens syn på förtroendets roll i nätverken berör 

Putnams resonemang om hur förtroende oljar samarbete i samhället samt hur utlånandet av 

förtroende skapar en god cirkel. Vidare belyser det även det sociala kapitalet och hur det är 

bra för individen, men även samhället, att ha ett stort sådant. Enligt Putnam ska nätverket öka 
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tillväxt. 155 Därmed är det rimligt att anta att genom att informanterna insett vikten av nätverk 

har möjligheten till tillväxt ökat i regionen.

     Ett annat användningsområde av nätverk är den sociala behovstillfredsställelse som det 

utgör för en del informanter. Informanterna uttryckte att det finns en social aspekt av nätverk 

och att de hade ett behov av att träffa nya vänner vilket de gjorde via nätverken. Det är möjligt 

att den kontext som informanterna befann sig i var en avgörande faktor i detta resonemang.

Många informanter befann sig i en livsperiod där studierna var avslutade och arbetslivet ett 

faktum. Det är möjligt att arbetslivet inte ger lika många möjligheter till spontana nya 

kontakter med andra. Det skulle kunna innebär att möjligheterna till social kontakt som 

tidigare pågått, via exempelvis skola och utbildning, fått en ny arena i nätverket.

     En informant uttryckte hur nätverk kan fungera som en gräns för inom- och utanförskap 

och exemplifierade detta genom att berätta hur kvinnor hade svårt att ta sig in i männens 

bastu. Det är en intressant aspekt av nätverk som visar på att de strukturer som finns i 

samhället sätter gränser för vad som är möjligt att uppnå. Med andra ord är nätverk inte enbart 

av positiv karaktär. Tyvärr fanns inget genusperspektiv i studien vilket gjort att denna fråga 

inte uppmärksammats ytterligare eller hos resten av informanterna. Det fanns heller ingen 

annan informant som uttryckte någon sådan tanke angående nätverket trots att flertalet 

informanter var kvinnor. Det är dock möjligt att det kan ha att göra med vad olika personer 

väljer att se, det är möjligt att blunda för ett utanförskap från nätverk och att detta blir en form 

av strategi för att kunna fortsätta ”som vanligt”. Ett rimligt antagande är att utanförskap från 

nätverk påverkar individens möjlighet till arbete och därmed välfärd på ett negativt sätt.

     Som tidigare kort diskuterats i föregående avsnitt ansåg samtliga informanter att nätverket 

hade en överordnad plats i jämförelse med arbetsförmedlingen gällande möjligheten till arbete 

och anställning. De flesta informanter hade en nästan ironisk syn på arbetsförmedlingen som 

just arbetsförmedlare och ansåg att de flesta arbeten som annonserades ut där redan var 

tillsatta. Vidare menade en del informanter att de personer som sökte arbete via 

arbetsförmedlingen var de personer som låg sist på ”anställningslistan” eftersom många ansåg 

att de flesta ”duktiga” personerna redan hade anställningar. Detta skulle kunna kopplas till 

Ungdomsstyrelsens beskrivning av hur exempelvis gymnasiestudier numer är norm och hur 

personer som inte slutfört dessa, inte anses ”normala” 156– att de personer som söker arbete 

via arbetsförmedlingen inte heller är ”normala”. Dessa är intressanta värderingar och 

föreställningar och det är möjligt att dessa bottnar i en stark tro på den egna och kollektiva
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kraften i det lokala samhället, vilket samtidigt skulle kunna vara en form av passivt 

avståndstagande från myndigheter och offentliga institutioner. Detta skulle kunna liknas vid

utvärderingen av Navigatorcentrum som Ungdomsstyrelsen gjort, där det framkom att det kan 

vara svårt att nå unga människor genom dessa metoder.157

     En informant uttryckte och upplevde att det kunde uppfattas som aningen okonventionellt 

att använda sig av sina kontakter. Det är möjligt att detta ger uttryck för en form av jantelag 

där endast rättvisa och ”hårt arbete” ska ge belöning. På något sätt upplevde informanten att 

kontakter var en sorts otillåten genväg att få det denne ville ha. Varifrån en sådan norm 

kommer är svårt att avgöra. Det som däremot går att säga är att långt ifrån alla informanter 

hade denna syn på kontakter samt att de som lärt sig att använda sitt nätverk på ett, för dem, 

humant sätt hade erhållit många vinster i form av exempelvis arbeten.

     Arbetslöshet kräver insatser inte minst för att arbetslöshet försätter individer i 

utanförskap158. Det är möjligt att program som KNUFF med fokus på nätverk kan vara en väg 

ut ur utanförskapet genom utvecklandet av det sociala kapitalet som i sin tur kan leda till ett 

liv i arbete och därmed även välfärd .

Nätverket för deltagarna i KNUFF 2005

Den kontakt som skapades mellan deltagarna och som var tänkt att utgöra ett nätverk för de 

som deltog i KNUFF 2005 har idag karaktären av ett löst sammanhängande kontaktnät där 

vissa kontakter tunnats ut till i princip obefintlighet. För ett par informanter har den svaga 

kontakten med resterande deltagare av KNUFF berott på att de bildat familj och av de skälen 

inte upplever sig leva samma form av liv som tidigare. Det är möjligt att en individ när denna 

uppnått vissa mål inte längre anser sig vara i behov av ett visst nätverk eller en viss kontakt. 

Ett antagande är att dessa olika typer av faktorer till att kontakt bryts är rätt vanliga på grund 

av att livet och människorna ständigt förändras. Det är heller inte möjligt att behålla alla 

kontakter som en gång skapats mellan människor. Det är rimligt att de personer som har 

sammanhållande faktorer som byggstenar i sin kontakt med varandra kan bygga vidare på 

dem. För de andra som saknar dessa sammanhållande faktorer är det möjligt att nätverket inte 

kommer att fortleva och om nätverket ska ha en möjlighet till fortlevnad krävs, som en av 

informanterna uttryckte det, mer initiativ och ansvarstagande för nätverket av fler deltagare. 

Informanten uttryckte även att det är viktigt att ingjuta initiativ och ansvarstagande till de som 

deltar i kommande program för att nätverken ska ha en möjlighet att fortleva. 
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     Berglund beskriver i sin uppsats hur ett optimalt nätverk både är internt och externt till 

olika grader.159 Ett antagande är att det nätverk som skapades under programtiden till en 

början var internt men som med tiden kommit att bli externt. Enligt Putnam finns en styrka i 

de svaga nätverken eftersom det sammanbinder de små grupperna i samhället.160 En 

uppfattning, efter att ha intervjuat informanterna, är att de inte inser att nätverket fortfarande,

trots låg intensitet därmed kan vara viktigt och fortfarande användbart.

     En informant anger att hon har kontakt med personer som deltagit i KNUFF under senare 

omgångar. Denna kontakt har hon haft sedan tidigare och är således inte beroende av 

deltagandet i programmet. En annan informant har en föreställning om att alla personer som 

någon gång deltagit i KNUFF är positiva personer som det är bra att ha en kontakt med. 

Ytterligare en informant uttrycker hur hon har deltagarnas telefonnummer och mejladresser i 

sin adressbok ifall de skulle kunna komma till användning någon gång. Utifrån dessa 

premisser är det möjligt att anta att deltagandet i programmet på något sätt ger en osynlig 

inträdesbiljett till ett nätverk som ligger dolt under ytan. Putnam161och Hedström beskriver 

hur det kan ligga en styrka i informella kontakter. Det är också genom dem som de flesta 

arbeten och anställningar genereras. 162 Med andra ord skulle nätverket i programmet KNUFF, 

för samtliga omgångar, kunna användas vid exempelvis implicit arbetssökande och utbytande 

av tjänster. Även om det nätverk som finns mellan deltagarna av KNUFF 2005 inte är särskilt 

starkt, kan det med andra ord ha en funktion så tillvida att det är både inneslutande och 

uteslutande. Att ha deltagit i KNUFF 2005 eller i någon annan årgång av programmet ger

automatiskt en mer positiv bild gentemot personer som inte deltagit i programmet. Det är 

möjligt att de upplevelser som alla får med sig av KNUFF även fungerar som historiska 

fästpunkter som även de, fungerar sammanslutande i förhållande till omgivningen. Vidare är 

det även intressant att se hur KNUFF marknadsförs av tidigare deltagare vilket skulle kunna

innebära att Sparbanken Nord och programmet blir mer legitimt ur ett samhällsperspektiv. Det 

är med andra ord möjligt att KNUFF mer och mer driver sin egen rekrytering.           

     Samtliga deltagare upplever att de gärna skulle vilja ha mer kontakt än vad de i dagsläget 

har. Samtidigt upplever de att initiativet till att ta kontakt inte infinner sig. Vad gäller 

kontakten är det viktigt att ta i beaktande att upplevelsen av kontakt kan vara olika för alla 
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människor. Vad en person upplever som mycket kontakt kan vara lite kontakt hos en annan 

person. Det kan vara en anledning till att informanterna upplever nätverket så olika. 

     

Jämförelse mellan projekt och programmet KNUFF och möjlighet till att 

avhjälpa problemet med ungdomsarbetslöshet

I studies bakgrundsförankring finns ett avsnitt som beskriver en del av de 

arbetsmarknadsprojekt som pågått i landet under det senaste decenniet. Vid en jämförelse med 

programmet KNUFF finns relevanta skillnader. En skillnad är att de andra programmen eller 

projekten har varit eller är statligt eller kommunalt finansierade till skillnad från KNUFF som 

enbart finansieras av Sparbanken Nord. Detta innebär att banken själv bestämmer innehållet 

och gör det möjligt att lägga ner de resurser som krävs samt tid för planering och 

genomförande. Det skulle, som framträtt i som ett problem med KUP och UG163, kunna 

innebär att en anpassning till individen är möjlig. Det kan i sin tur liknas vid de projekt som 

var lyckade, enligt Ungdomsstyrelsen164, och därmed är det möjligt att anta att det även varit 

en lyckobringande faktor i KNUFF.

     Den likhet som finns mellan det aktuella programmet och de navigatorcentrum som 

lyckades allra bäst är det faktum att båda projekten och programmet lade stor vikt vid 

deltagarnas egen vilja och beslut att ingå i projektet/programmet.165 Det är rimligt att säga att 

dessa projekt blev lyckade på grund av att deltagarna var motiverade redan innan projektet 

startade.

     En skillnad mellan projekten och KNUFF, som även rör målgruppen, är att alla personer 

som deltagit i KNUFF inte längre anses eller räknas till att vara ungdom, enligt samhället. I de 

allra flesta fall är brytpunkten för ungdom och vuxen vid cirka 25 -30 år166. I programmet

KNUFF skulle deltagarna vara i åldrarna 23-33år vilket därmed möjliggör att personer kan 

hjälpa och lära av varandra på ett annat sätt än om alla deltagare befinner sig i samma ålder. 

Det är möjligt att den gruppsammanhållning och den personkemi som uppstod mellan ett antal 

deltagare kan ha att göra med denna åldersspridning. Det kan således vara ett led i att KNUFF 

uppfattats så positivt.
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     I skriften ”Inne eller ute” beskrivs hur etableringsfasen till arbetslivet blivit längre i 

jämförelse med några decennier sedan167. Detta stämmer även in på de informanter som 

studerat vid universitet och högskola. Många av informanterna befann sig i slutet av en 

utbildning eller examen ifrån universitet eller högskola. Den akademikerarbetslöshet som 

beskrivits ovan i kapitlet om ungdomsarbetslösheten168, har enligt analyserna av intervjuerna,

inte drabbat informanterna. Det finns en möjlighet till att KNUFF attraherat den grupp av 

arbetslösa som arbetsförmedlingen refererar till som självgående och attraktiva på 

arbetsmarknaden.169 Ett antagande som går att göra är att dessa personer, redan innan 

programdeltagandet, haft kontakter i näringslivet som de med hjälp av KNUFF kunnat 

utveckla och förvalta på ett mer effektivt sätt än tidigare. Dock är det även möjligt att de 

abstrakta verktygen som informanterna fått tillgång till och den personlighetsutveckling de 

genomgått har hjälpt dem i deras arbetssökande och att de därigenom inte drabbats av 

akademikerarbetslöshet. 

     Det är intressant att diskutera urvalet av deltagare. Mellan KNUFF och de 

arbetsmarknadsprojekt som beskrivits i bakgrunden till studien finns en stor skillnad i 

målgrupp och deltagare. Ett av målen med KNUFF är att erbjuda stöd i karriärbyggande för 

personer med vilja och möjlighet. De som deltagit i KNUFF befann sig således inte i något 

direkt utanförskap, eftersom de till stor del hade arbete eller just avslutat högre utbildningar, 

medan de som deltar i KUP, UG eller Navigatorcentrum till stor del har befunnit sig helt 

utanför arbetsmarknaden ofta under en längre period170. Det är möjligt att denna skillnad 

påverkar utfallen av projekten och programmet. Dock kan sägas att programmet är väldigt 

uppskattat och fyller en funktion för alla deltagare. Därmed är det möjligt att återknyta till 

ungas problem med att ta sig in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden.171 Genom denna 

problematik är det är möjligt att program som KNUFF behövs för att erbjuda just stöd i 

processen att komma in på arbetsmarknaden, även för de grupper som är relativt självgående

på arbetsmarknaden172.

     Ytterligare en aspekt på skillnader mellan KNUFF och arbetsmarknadsprojekt är en 

möjlighet att de personer som befinner sig i ett utanförskap inte söker till KNUFF. Att vara 

arbetslös är en psykisk påfrestelse vilket kan innebära en offerroll för den drabbade173. 
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Således är det möjligt att personer som befinner sig i utanförskap väljer bort sig själva redan

vid första mötet med programmet (exempelvis marknadsföring genom affischer och vykort 

som går hem till hushållen). Arbetslösheten blir en form av självuppfyllande profetia. 

     Ett par fakta som talar emot program som KNUFF och andra projekts möjligheter till att 

avhjälpa ungdomsarbetslöshet är dels att de visat sig att arbetsmarknaden inte är skälet till att 

unga flyttar utan att flytt beror på boendepreferenser och önskan om att byta miljö.174 Det 

skulle kunna innebära att program och projekt som genomförs för att få människor att stanna i 

regionen med fokus på arbetsmarknad inte har någon effekt om personerna i fråga vill flytta 

på grund av andra skäl. Det faktum att ungdomsarbetslöshet är konjunkturkänslig175 skulle 

även kunna tala mot projektens möjligheter att lyckas med att få unga i arbete. Det är svårt för 

unga att konkurrera med de som har lång anställningstid oavsett om de deltagit i ett 

projekt/program eller ej.

         Utredningen som Ungdomsstyrelsen gjort visar på att arbetsmarknadsprojekt för 

ungdomar behöver tid och planering innan de genomförs för att de verkligen ska fungera.176

Tiden är en annan aspekt av projekt. Det är rimligt att ett projekt kan behöva åtminstone några 

år för att uppnå en form av legitimitet i resten av samhället.  Vad gäller programmet KNUFF 

var vissa av deltagarna i början osäkra på vad de sökt till och detta visar på att programmet till 

en början inte hade legitimitet. Nu, 2009, när intervjuerna genomfördes fanns en annan ton 

hos informanterna och som beskrivits ovan är det möjligt att ett underliggande nätverk bland 

alla KNUFF-deltagare existerar vilket skulle kunna vara bevis för att programmet uppnått 

legitimitet i samhället.

KNUFF och Ungdomsprojektet i Kalix

Det är intressant att jämföra ungdomsprojektet i Kalix med KNUFF. Till sin uppbyggnad 

verkar ungdomsprojektet i Kalix vara väldigt likt KNUFF med kompetenshöjande insatser så 

som livsorienterande kurser, intervjuträning och besök av personer från näringslivet. Även 

målen för projektet och programmet sammanfaller med varandra; att bli mer anställningsbar 

för potentiella arbetsgivare samt att få ungdomarna att stanna på platsen eller i regionen. Det 

som skiljer projektet och KNUFF åt är finansieringen, åldern på målgrupperna samt 

målgruppen i sig där ungdomsprojektet i Kalix hade fokus på ungdomar som befann sig i 

arbetslöshet och var inskrivna på arbetsförmedlingen. Törngren beskriver hur ungdomarna var 
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176 En andra chans - Utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga. 2008:1
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väldigt positiva till projektet och att kursen i livsorientering och den personliga utvecklingen 

gett starkast intryck.177 Det sammanfaller med de resultat som framkommit i denna studie. Det 

är intressant att diskutera kring varför projekten där det ingår en personlig coach uppfattas så 

positivt av deltagarna. Här är det möjligt att koppla programmets uppbyggnad med 

coachning178 till alienationsbegreppet179. Det är möjligt att coachning är en form av reaktion 

på alienationen som lönearbetet medför och detta skulle i så fall kunna vara en förklaring till 

varför personer upplever coachning väldigt positivt – att det skulle kunna vara en väg till att 

bli mer mänsklig och en väg bort från ett utanförskap. En annan möjlig förklaring är att 

människor i dagens samhälle ser det som ett ideal och en norm att må bra och att ständigt 

utvecklas på ett personligt plan. Vidare är det möjligt att personlig coachning är ett tillfälligt 

modernt projekt i samhället vilket, genom att bara ingå i ett projekt eller program, skulle 

kunna generera positiva föreställningar.

Jämförelse mellan denna studie och den tidigare studien av KNUFF

Det är intressant att jämföra de resultat som gymnasieeleverna kom fram till i sitt arbete om 

KNUFF180 med de resultat som framkommit i denna studie. De likheter som går att se är hur 

deltagarna är väldigt nöjda med att ha deltagit i programmet och att de alla upplevt att de 

utvecklats personligen. Även i deras arbete framkommer att många deltagare gärna hade sett 

mer av grupp- och individuella träffar.  Den skillnad som går att se är hur Renströms m. fl. 

studie visar på att nätverket fungerar bra medan denna studie visar på att nätverket och 

kontakten mellan deltagarna försvagas. En möjlig orsak till skilda resultat är tiden. De gjorde 

sin studie under 2007 medan denna studie är gjord under 2009, med andra ord skiljer det cirka 

1,5 – 2 år mellan undersökningarna. Under den perioden är det möjligt att nätverket och 

kontakterna blivit svagare. En annan möjlig förklaring till skilda resultat är att Renström m.fl.

intervjuade 12 personer som deltagit i antingen KNUFF 2005 eller programmets

genomförande året därpå, 2006. Med andra ord har de ett större antal intervjuer till grund för 

sina slutsatser, vilket skulle kunna peka på en säkrare tillförlitlighet. Ytterligare en faktor som 

kan ha påverkat är den kunskap som eleverna hade, även om arbetet har genomförts bra finns 

det av förklarliga skäl en skillnad mellan gymnasiet och universitetet i både kunskapsbank 

men även metodtillämpning. Renström m.fl. redogör inte särskilt tydligt hur de gått tillväga 
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180 Renström, S m.fl. 2007
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vilket försvårar en djupare analys av resultatet. Med andra ord är det svårt att veta hur pass 

tillförlitligt detta resultat är. 

     En intressant aspekt av de liknelser som finns är den att många deltagare gärna ville har 

mer träffar.  I den här studien framkommer det att det berodde på att vissa informanter ville ha 

en mer djupfokuserad coachning än vad som gavs samt att de upplevde att det var viktigt med 

mer intensiva träffar vid upprättandet av handlingsplanen. I Renström, m.fl. arbete 

framkommer inte varför deltagarna ville träffas mer under programmets tid. Det är svårt att 

avgöra varför de vill ha mer och tätare träffar. En möjlig förklaring är att dessa önskningar 

bottnar i en kontextbundenhet. En av de informanter som ville träffas mer frekvent befann sig 

i arbetslöshet vid tillfället och detta kan ha påverkat hans känsla av att träffas sällan eftersom 

han inte själv hade särskilt mycket sysselsättning. En annan möjlighet är att 

gruppsammanhållningen som informanterna upplevde som motiverande och sporrande 

skapade ett tydligt skiljetecken mellan det som skedde inuti individerna och mellan dem i 

kontrast till resten av världen. Förtydligat kunde inte andra kontakter och sociala nätverk 

tillfredställa personernas dåvarande behov.

     Renström m.fl. kom även fram till att de förväntningar som fanns innan programmet hade 

infriats under programtiden även om deltagarna inte hade haft särskilt höga förväntningar och 

att vissa inte hade vetat vad de sökte till. Det är svårt att se sammanhanget i hur eleverna 

kunde komma fram till att förväntningarna hade infriats ”och mer därtill (sida 5)181”. Det är 

dock rimligt att anta att detta beror på enklare formuleringsfel eller på att de inte analyserat 

sitt resultat på ett adekvat sätt.

Slutsatser

Sammanfattningsvis är en rimlig slutsats att KNUFF för året 2005 frambringat möjligheter 

och förutsättningar för att skapa och behålla tillväxt och kompetens i regionen genom att 

deltagarna som varit informanter i studien lever kvar i regionen, arbetar där och är nöjda med 

tillvaron. Det är uppenbart att KNUFF på något plan för samtliga informanter medverkat till 

personlighetsutveckling vilket för många informanter utmynnat i konkreta handlingar. Många 

av de karriär- och nätverksstrategier som informanterna använder sig av är sådant som 

förespråkas inom programmet och har även visat sig vara till fördel för informanterna ibland 

annat arbetssökande. Nätverket mellan deltagarna för KNUFF 2005 existerar, om än det är 

svagt, och har trots många informanters negativa upplevelse av detta, en viktig funktion att 
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fylla, inte minst i framtidens implicita arbetssökande via nätverk.  I studien har de jämförelser 

som gjorts med andra arbetsmarknadsprojekt och studier om arbetsmarknadsprojekt visat att 

coachning är en lyckobringande faktor i stödåtgärder rörande unga. Även om KNUFF inte är 

ett regelrätt arbetsmarknadsprojekt är det ändå viktigt och fyller en funktion i samhället som 

en bro mellan exempelvis, utbildning och arbete/företagande. Program som KNUFF erbjuder 

en hjälp och möjlig väg till etablering på arbetsmarknaden som många unga efterfrågar. 

Samtidigt ges även en möjlighet till tillväxt för regioner och välfärd för de personer som 

deltar i programmen.

Förslag till vidare forskning

Det skulle vara intressant att studera ytterligare omgångar av KNUFF och se om det finns 

olikheter och eventuella samband mellan de olika omgångarna. Vidare skulle det även vara 

intressant att studera programmet och deltagarna ur ett genusperspektiv med fokus på 

regionen. Det skulle även vara intressant att genomföra djupare forskning kring personlig 

coachning och verkningarna av detta för exempelvis arbetsmarknadsprojekt.

     I studien har framkommit material som skulle kunna kopplas till identitet. Det skulle därför 

vara intressant att studera KNUFF och andra arbetsmarknadsprojekt med ett 

identitetsperspektiv. Ytterligare en möjlig forskningsingång är att studera ungdomsgrupper i 

arbetslivet ur ett vidare perspektiv och fokusera på hur samhället kan hjälpa de personer som 

verkligen befinner sig utanför arbetsmarknaden.
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Intervjuguide
Frågor som finns inom en parentes är följdfrågor som jag eventuellt ställer beroende på svaret 
hos informanten. De är minnesanteckningar för mig som intervjuare.

Bakgrund
 Kan du berätta lite om dig själv?  

Ålder
Utbildning Arbetslivserfarenhet
Boendeform Civilstånd
Barn Nuvarande sysselsättning
Föräldrars yrke/sysselsättning Personlighet 

 Om vi går tillbaka i tiden och backar, hur såg ditt liv ut för 4 år sedan? 
 Vilken var anledningen till att du sökte till KNUFF?

 Vilka förändringar har skett under dessa 4 år? 

KNUFF
 Hur upplevde du KNUFF? (träffarna när det väl var?)

 Vilken betydelse har KNUFF för dig? 

 Hur upplevde du den personliga utvecklingsdelen i KNUFF? 

 Hur tror du att de andra deltagarna upplevde KNUFF?

Karriär och arbetsmarknad
 Vad betyder ordet/begreppet karriär för dig?

 Vilken betydelse har karriär?

 Har karriärens betydelse förändrats med åren?

 Hur upplever du möjligheten att få det arbete du vill ha i den här delen av landet? 

Nätverk
 Vad betyder begreppet/ordet nätverk för dig? 
 Vad betyder nätverk för arbete och karriär?

 Har du någon kontakt med de andra deltagarna i KNUFF, idag?  

 Finns det något jag glömt fråga eller som du vill återkomma till eller ytterligare 
nämna?

 Om det uppstår fler frågor är det OK om jag kontaktat dig igen för en kompletterande 
intervju?
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