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Sammanfattning

Unga människor kan skadas socialt och psykologiskt av arbetslöshet. I längden skulle det 
kunna leda till inlärd hjälplöshet som, enligt Seligman (1993), är ett psykologiskt tillstånd 
vars symptom liknar de som uppstår vid depression. Tillståndet uppkommer efter negativa 
händelser och erfarenheter, som trots försök att undkomma dessa, orsakar att personen 
tror att det saknas samband mellan beteende och konsekvenser. Resultatet blir ofta att 
personen ger upp eller slutar anstränga sig när han eller hon konfronteras med andra svåra 
händelser. Projekt KUBIK drivs av Kalix UniverCity i Kalix och Överkalix kommuner och
med målen att bryta det utanförskap som arbetslösa personer mellan 16 och 24 år riskerar 
att hamna i och att hjälpa dem att utvecklas som individer. Syftet med detta examensarbete 
är att undersöka på vilket sätt det arbetas i projektet KUBIK för att uppfylla målen och om 
det finns faktorer som ingår i projektet vilka motverkar inlärd hjälplöshet. Två handledare 
och sju personer som deltagit i projektet intervjuades. Resultatet visade att i projektet 
KUBIK ingick de huvudsakliga faktorerna som motverkar inlärd hjälplöshet. Slutledningen 
som drogs var att projektet uppfyller målen om att målgruppen får hjälp med att utvecklas 
som individer och att underlätta deras framtida inträde på arbetsmarknaden.

Nyckelord: Inlärd hjälplöshet, arbetslöshet, unga, handledning, personlighetsutveckling.



Abstract

Young people may be socially and psychologically strained due to unemployment. In the 
long run, it could lead to learned helplessness, which is, according to Seligman (1993), a 
psychological condition with similar symptoms to the ones that occur during depression. 
The condition develops when an individual experiences negative events and, after various 
unsuccessful attempts to escape or conquer them, the individual finally believes that there 
is no relation between behavior and consequences. The result is often that the person gives 
in, or stops, making an effort when new difficult situations occur. Kalix UniverCity runs 
the project called KUBIK in the communities of Kalix and Överkalix. The project aims at 
helping unemployed individuals between the ages of sixteen and twenty-four by teaching 
various strategies to find work or education in combination with personal development in 
order to avoid social exclusion. The purpose of this thesis was to examine which methods 
were used in the project to meet the project's aims and if there were factors within the 
project that prevent learned helplessness. Two coaches and seven individuals that had 
participated in the project were interviewed. The result showed that the project KUBIK 
contained the main factors, which according to research prevent learned helplessness. It 
was concluded that the project is meeting the aims and that the target group is receiving 
coaching and exercise in personal development and methods that may facilitate future 
employment.

Keywords: Learned helplessness, unemployment, adolescents, coaching, personal
development.
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1. Inledning

1.1 Arbetslöshetens inverkningar på unga människor

Olsén (1985) hävdar att arbetslöshet ofta är påfrestande för en människa både socialt och 
psykologiskt. Ofta rubbas dagliga rutiner och självkänslan försvagas. Familje- och sociala 
relationer försämras och individen riskerar att hamna i utanförskap. Tillståndet påverkar 
motivationen att söka arbete och det medför som regel ett beroende av staten och upplevd 
blockering av handlingsmöjligheter. Den allmänna attityden till att arbetslösa anses som 
avvikande från normen är också påfrestande. Om arbetslösheten pågår under en längre tid 
kan individens hälsa försämras (Olsén, 1985). Unga människor som blir kvar i arbetslöshet 
riskerar att hamna i långvarigt utanförskap (Hammer, 2003; Myint, 1992). Därför är 
inträdet till arbetslivet efter skolan en fas i livet som har stor betydelse, enligt Winefield, 
Tiggemann, Winefield, & Goldney (1993). Livet som vuxen startar i och med övergången 
till egen försörjning från tidigare ekonomiskt beroende. Att då ha svårt att få ett arbete kan 
förefalla som ett misslyckande med att kunna påverka sin situation, vilket i sin tur ofta 
upplevs som oroande och smärtsamt. I längden skulle det kunna leda till inlärd hjälplöshet 
i enlighet med Seligmans teori (Rodriguez, 1997; Winefield et al., 1993).

1.2 Projektet KUBIK

Kalix UniverCity bedriver projektet KUBIK för unga arbetslösa i åldern sexton till tjugofyra 
år i Kalix och Överkalix kommuner. Projektnamnet KUBIK har bildats av första bokstaven 
i orden kompetens, utveckling, bra, individ och kul. Projektet stöds finansiellt av 
Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att bryta målgruppens utanförskap samt 
att hjälpa dem att utvecklas som individer för att underlätta framtida inträde på 
arbetsmarknaden. Projektet består av vägledning, handledning (coaching) i grupp och 
individuellt, kartläggning av kompetenser, kompetensutveckling, praktik (trainee) samt 
validering. Den röda tråden är individuell coaching. Projektet påbörjades hösten 2008 och 
kommer att pågå fram till och med våren 2010. Varje deltagare ingår i projektet i ungefär 
fem månader.

1.3 Problemområde

Inlärd hjälplöshet är ett psykologiskt tillstånd som uppkommer när en individ upplever 
okontrollerbarhet och/eller oförutsägbarhet inför en händelse (Seligman, 1975). 
Okontrollerbarhet innebär en tro på att ens respons inte kan påverka ett utfall. 
Oförutsägbarhet uppstår när det inte förekommer varningssignaler inför att en händelse 
ska inträffa. Många studier har visat, enligt Seligman (1975), att okontrollerbarhet i 
kombination med oförutsägbarhet ökar sannolikheten för inlärd hjälplöshet. Symptomen 
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på inlärd hjälplöshet har många likheter med symptomen på depression. Dessa symptom är 
passivitet, kognitiva nedsättningar, ångest, fientlighet eller nedstämdhet, aggression, 
påverkan på aptit och signalsubstanser, sjukdom och försämrad självkänsla (Seligman, 
1975). Om en individ upplever att han eller hon har stora svårigheter med att kunna 
påverka sin arbetslöshet, och därför också är osäker på om och när arbetslösheten kommer 
att upphöra, kan känslor som rädsla, oro och ångest uppstå.

1.4 Tidigare forskning om inlärd hjälplöshet 

Teorin om inlärd hjälplöshet utvecklades för cirka fyrtio år sedan när Martin E. P. 
Seligman, Steven F. Maier och J. Bruce Overmier genom experiment undersökte 
förhållandet mellan betingning av rädsla och instrumentell inlärning (Maier, Peterson, & 
Seligman, 1993). I laboratorieförsök utsattes hundar för klassisk betingning med toner 
åtföljda av smärtsamma men inte fysiskt skadliga elchocker via selar som var påförda 
hundarna. De obetingade stimuli, elchockerna, kunde inte undflys eller påverkas av 
hundarna. Efter detta utsattes samma hundar för elchocker genom golvet i lådor avdelade 
med ett hinder i mitten. Genom att hoppa över hindret kunde hundarna undfly chocken. 
Hundarna försökte dock inte hoppa över hindret utan lade sig ned på golvet och gnydde 
och väntade tills chockerna skulle upphöra. Experimenten med elchockerna i selar hade 
gjort att de hade utvecklat inlärd hjälplöshet. Detta laboratorieförsök åtföljdes av många 
olika typer av experiment under flera års tid med hundar, kattor, råttor, apor och 
människor, vilka samtliga utgjorde grunden för den teori som kallas inlärd hjälplöshet.

Det psykologiska tillståndet som betecknar inlärd hjälplöshet inrymmer en tidsfaktor. Det 
innebär att graden av hjälplöshet minskar med tiden. Inlärd hjälplöshet motverkas sålunda 
även av ökad uthållighet. Exakt vilka parametrar som gäller för denna tidsfaktor är däremot 
osäkert eftersom detta inte undersökts i någon större omfattning. Om däremot händelsen, 
eller händelserna, som initialt orsakade inlärd hjälplöshet var traumatiska, eller om andra 
dåliga händelser uppstår som individen också uppfattar som okontrollerbara, kan 
tillståndet kvarstå under mycket lång tid (Maier et al., 1993).

1.5 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt projektet KUBIK kan bryta 
målgruppens utanförskap och hjälpa dem att utvecklas som individer. Den specifika 
frågeställningen är om det finns ett samband mellan faktorer eller moment som ingår i 
projektet KUBIK och faktorer som motverkar, alternativt medverkar till, inlärd hjälplöshet 
i enlighet med Seligmans teori (1975).
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2. Teoretisk referensram

Seligmans (1975) ursprungliga teori om inlärd hjälplöshet lyder enligt följande: 

Förväntan om att det inte finns något samband mellan en händelse och en respons 1) minskar 
motivationen till att kontrollera händelsen, 2) interfererar med inlärningen av att responser 
kontrollerar händelsen, och om händelsen är traumatisk 3) framkallar fruktan så länge individen är 
osäker om okontrollerbarheten i händelsen, och sedan depression (Seligman, 1975, s. 67).

Några år senare lades komponenten orsaksförklaringar till i teorin. (Figur 2:1). 

Figur 2:1. The attributional reformulation. Modell av teorin om inlärd hjälplöshet som visar hur 
orsaksförklaringar av dåliga händelser som uppfattas som okontrollerbara kan leda till symptom på 
hjälplöshet (avbildad och översatt från Peterson & Seligman 1984).

Enligt den nya teorin om inlärd hjälplöshet är det av betydelse hur oförväntade dåliga 
händelser och erfarenheter förklaras. Om en individ inte förväntar sig ett samband mellan 
ett beteende och dess utfall söker personen efter andra förklaringar. De förklaringar 
personen väljer kommer att påverka framtida förväntningar på relationen mellan beteende 
och utfall. Förväntningarna i sin tur avgör sedan graden av hjälplöshet, vilket innebär, 
precis som i den ursprungliga teorin, att det är förväntningarna som är de verkliga 
orsakerna till om en individ utvecklar inlärd hjälplöshet.

En dålig händelse som i själva verket är möjlig att påverka, men som individen upplever 
som okontrollerbar kan tilldelas tre typer av orsaksförklaringar eller en kombination av alla 
tre. Internalitet avser i vilken utsträckning en orsaksförklaring tillskrivs egenskaper eller 
beteenden hos personen själv. Ju mer intern en orsaksförklaring är, desto mer anser 
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individen att den dåliga händelsens orsak ligger inom personen själv och omvänt ju mer 
extern orsaksförklaringen är, desto mer anser personen att orsakerna ligger utanför 
individen själv. Graden av internalitet inverkar på självkänslan. Stabilitet hänsyftar på om 
en orsak ses som tillfällig; instabil, eller varaktig över tid; stabil. Globalitet åsyftar i vilken 
grad en individ tenderar att generalisera orsaken till andra och olika situationer. En 
specifik orsaksförklaring innehar en låg grad av globalitet eftersom orsaken då anses ligga i 
den specifika situationen medan en orsaksförklaring som har en hög grad av globalitet 
medför att andra dåliga händelser förväntas orsakas av samma anledning. 
Orsaksförklaringar med en hög grad av internalitet, stabilitet och globalitet med avseende 
på dåliga händelser som är möjliga att påverka men som individen uppfattar som 
okontrollerbara innebär att individen får svårt att föreställa sig att det skulle gå att påverka 
eller kontrollera händelsers utgång i framtiden eller under andra omständigheter (Maier et 
al., 1993).

Det är sålunda inte endast upplevd kontrollerbarhet som är avgörande. Även andra 
faktorer har betydelse såsom upplevd oförutsägbarhet, uppfattningen att respons och utfall 
saknar samband och förväntan att okontrollerbarheten kommer att fortgå i framtiden. 
Orsaksförklaringar har samband med depressiva symptom såsom teorin om inlärd 
hjälplöshet förutspår (Rodriguez, 1997). Enligt teorin utvecklar människor ofta med tiden 
en viss typ av förklaringsstil, vilken kan påvisa hur människan tänker om misslyckanden. 
En pessimistisk förklaringsstil innebär i regel att individen inte anser att det är någon idé 
att påverka negativa händelser medan en optimistisk medför att individen tror att det är 
möjligt att påverka dåliga händelser. Seligman (1995) hävdar att en vanlig missuppfattning 
om optimism är att den förgyller sanningen. Optimism handlar i stället om att se 
sanningen genom att ifrågasätta sin egen förklaringsstil. Optimism får på så sätt inte 
problemen att försvinna men den tillåter en människa att gå till roten med ett problem.

Inlärd hjälplöshet motverkas enligt Seligman (1975) av att individens förväntan om 
responsens effekt förändras och att denna förändring kan åstadkommas genom att någon 
informerar och gärna övertygar individen om att en händelse är kontrollerbar. Detta kan 
ske genom erfarenheter av kontrollerbarhet (Klee & Meyer, 1979; Maier et al., 1993; 
Maldonado, Martos, & Ramírez, 1992). Ytterligare ett sätt att motverka inlärd hjälplöshet 
är att uppmuntra individen att se samband mellan sin respons och utfallet av händelsen 
(Jones, Massad, & Nation, 1977; Maier et al., 1993). Att uppmuntra individen att se 
samband mellan tankar och känslor innebär att förklaringsstilen påverkas genom att 
individen lär sig se hur pessimismen respektive optimismen inverkar på känslan (Seligman, 
1995).

Förbättrad problemlösningsförmåga och sociala färdigheter motverkar inlärd hjälplöshet. 
Individer som har svårt att säga vad de önskar på ett klart och tydligt sätt, i synnerhet om 
de är deprimerade, drar sig hellre undan andra människor eller blir irriterade och arga. Att 
lära sig självhävdelse är en god strategi för att medla mellan passivitet och aggressivitet 
(Seligman, 1995). Även förbättrad självkänsla motverkar inlärd hjälplöshet (Bodner & 
Mikulincer, 1998; Maier et al., 1993) och likaså gör ett förbättrat humör (Maier et al., 
1993; Raps, Reinhard, & Seligman, 1980).
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3. Metod

3.1 Respondenter

Två handledare intervjuades. Det var endast möjligt att intervjua två av de tre handledarna, 
då den tredje inte hade möjlighet inom angiven tidsram. En av handledarna var 
socialpedagog och den andra hade en bakgrund som idrottsledare samt inom 
företagsutveckling. Båda handledarna var över 40 år.

Övriga respondenter utgjordes av sju personer vilka utvaldes slumpmässigt ur en grupp som 
deltagit i projektet KUBIK under hösten 2008 samt våren 2009. Medelåldern var 22,5 år. 
Tre manliga och fyra kvinnliga deltagare intervjuades. Samtliga hade fullgjort ett 
gymnasieprogram. Tre av deltagarna hade varit arbetssökande under ett år och fyra i mer 
än ett år innan de påbörjade projektet. Två av de sistnämnda hade sommarjobbat och en 
hade vikarierat som mest ungefär en vecka per månad. Fem deltagare hade medverkat i 
projektet under hela projekttiden på fem månader medan två endast hade medverkat i 
cirka två månader innan de gick vidare till anställning. Två av deltagarna var vid 
intervjutillfället arbetssökande, två hade påbörjat en vidareutbildning och tre hade erhållit 
anställning.

3.2 Material

Undersökningen bestod av nio halvstrukturerade intervjuer (Bilaga 1). Intervjufrågorna 
utformades för att motsvara de faktorer eller moment som kan motverka inlärd hjälplöshet 
i enlighet med det teoretiska ramverket.

3.3 Procedur

Detta examensarbete påbörjades efter att projektledaren för projektet KUBIK kontaktat 
Luleå tekniska universitet och efterfrågat ett examensarbete för en utvärdering av projektet. 
Undersökningen inleddes med ett möte med projektledaren följt av dokumentationen av 
projektet. 

Respondenterna som var handledare intervjuades i avskilda rum i projektets lokaler. Varje 
intervju med dem tog cirka en timme. Övriga intervjuer utfördes via telefon bland annat 
för att eliminera att utseende och kroppsspråk skulle tolkas omedvetet men även för att 
respondenterna skulle uppleva det som lättare att berätta om känslig information när de 
inte var ansikte mot ansikte med undersökningsledaren, det vill säga författaren. Innan 
intervjuerna informerades de om att varje svar var frivilligt och skulle behandlas 
konfidentiellt. Telefonintervjuerna tog cirka tjugo minuter.
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3.4 Avgränsning

Undersökningen avgränsades till de personer som arbetar med projektet KUBIK samt 
deltagare som medverkat i projektet. I denna studie undersöktes inte huruvida deltagarna 
riskerar att utveckla inlärd hjälplöshet eller ej utan nöjer sig med att konstatera att den 
situation de befinner sig i innebär att de skulle kunna riskera att utveckla inlärd hjälplöshet 
(eller depression) eftersom möjligheterna att få ett arbete kan upplevas som okontrollerbara 
eller oförutsägbara för denna målgrupp. Undersökningen behandlade främst fasen 
livsorientering och den individuella handledningen/coachingen. De moment som inte 
studerades närmare i denna undersökning var praktik, validering, olika studiebesök, 
externa föreläsningar samt kompetenshöjande moment såsom att lära sig att köra truck och 
använda röjsåg vilka ger intyg som kan vara användbara för deltagarna i framtiden.

3.5 Databearbetning

Under intervjuerna antecknades svaren, vilka sedan skrevs ned utförligare direkt efter 
respektive intervju. Intervjusvaren sammanställdes så att samtliga respondenters svar 
samlades under respektive fråga. Efter sammanställning av intervjusvaren gjordes en 
innehållsanalys med utgångspunkt i det teoretiska ramverket, det vill säga uppgifter från 
deltagarnas och handledarnas beskrivningar och upplevelser sorterades in under faktorer 
som kan motverka eller medverka till inlärd hjälplöshet.
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4. Resultat

4.1 Handledarnas berättelser

4.1.1 Livsorientering

Under fem veckor pågick en fas med beteckningen livsorientering. Den skulle företrädesvis 
genomföras i grupp, men genomfördes i praktiken även individuellt med några deltagare 
som av olika anledningar inte deltog i gruppaktiviteten. Material, övningar och 
inspirationskällor hämtades från bland annat NLP, Neuro-lingvistisk programmering, vilket 
är en beteende-psykologisk modell som genom kommunikation avser att skapa förändring 
(e.g. McDermott & O’Connor, 1998), social och emotionell träning enligt Birgitta Kimber 
(2004) samt andra källor såsom från den personliga coachen Mia Törnblom (2006). Fasen 
livsorientering bestod av övningar i självkänsla, kraft och motivation, omvärld, individuellt 
uppdrag, relationen mellan tanke, känsla och handling, vägar vidare, pengarna eller livet, 
mångfald, meritportfölj, gör någon glad, vad passar mig, CV, exponering, retorik och 
anställningsfrågor, anställningsintervju, osynliga regler, fackförbund och arbetsgivare, 
studiebesök och drama. Varje moment innehöll flera olika övningar och pågick en till två 
heldagar. Momentet drama genomfördes med hjälp av en extern dramapedagog. 
Individuell handledning ägde rum under hela projekttiden kombinerat med täta 
återsamlingar i grupp, minst var femtonde dag.

4.1.2 Optimism och förklaringsstil

Den individuella handledningen och fasen livsorientering handlar enligt handledarna, 
mycket om att lära deltagarna saker om sig själva, till exempel träna sig att lyssna till sina 
egna förklaringar och att ifrågasätta dem för att se om de underbyggs av relevanta 
argument. I övningar som handlade om relationen mellan tanke, känsla och handling fick 
deltagarna bland annat granska sina värderingar och titta på olika sätt att hantera ”svåra” 
känslor såsom ilska. En viktig sak med alla övningar var att förklara varför respektive 
övning skulle utföras. Det gällde att deltagarna förstod att de lärde sig olika metoder att 
tänka och hantera olika situationer. En fördel var också om övningarna avslutades med att 
deltagarna själva fick formulera varför de hade gjort övningen och vad de kunde lära sig av 
den. Varje dag kunde börja lite tufft men skulle alltid avslutas positivt med att deltagarna 
fick träning i att ge uttryck för olika lösningsförslag eller liknande och på så sätt fick med 
sig hoppfulla tankar.

4.1.3 Förändring av individers förväntan

Handledarna menade att en viktig uppgift var att ta reda på respektive deltagares mål med 
projektet eller vad deltagaren ville ha för resultat av projektet, vad han eller hon har gjort 
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tidigare och att ansvaret för resultatet låg hos deltagaren själv. Fördelaktigt var om 
deltagarna förstod att när handledarna lärde ut olika metoder var det ungefär som att de 
delade ut olika verktyg, visade hur de skulle användas och även lät deltagarna prova men 
att det sedan var upp till var och en om, och hur, de skulle komma att använda dessa 
verktyg i framtiden. Några deltagare kom in i projektet med en ovillig attityd. Det gällde då 
för handledarna att ifrågasätta dessa tankar om tvång och visa på att de förtjänster som 
fanns med att vara med i projektet ökade om deltagaren tänkte att han eller hon var med 
frivilligt. Återkommande täta individuella samtal under hela projekttiden avsåg att väcka 
deltagarnas medvetenhet hur de påverkade sig själva när de sade saker som ”Det där är 
inget för mig” eller "Det är ingen idé att jag försöker det där". Frågor som ”Hur vet du det?” 
och ”Varför?” var ofta effektiva när en relation hade byggts upp.

4.1.4 Erfarenheter av kontrollerbarhet

En dag i veckan gavs deltagarna i uppgift att ge sig själva ett individuellt uppdrag. 
Uppdragen kunde se mycket olika ut. En deltagare bakade och tog med sig fika till 
gruppen, vilket var något som den deltagaren aldrig hade gjort förut. En annan som aldrig 
tidigare hade lagat mat hittade på att laga en tvårättersmiddag åt sin sambo. En tredje var 
ofta trött och det kom fram att det berodde på många besök av vänner titt som tätt. 
Uppdraget som den deltagaren gav åt sig själv blev att sätta gränser, att våga tala om för 
vännerna att lugn och ro önskades någon dag i veckan. Ibland hittade handledarna på 
uppdrag. Ett uppdrag var att deltagarna skulle le åt folk de mötte på stan eller i affärer eller 
hälsa åt någon och se vad de fick för reaktioner för att de skulle lära sig se sambandet 
mellan sitt eget beteende och andras. De delades också ut veckans kloka ord som 
deltagarna fick i uppgift att tänka på under just denna vecka. Ett exempel på ett sådant var: 
”En tusen mils resa börjar med ett steg.”

Ett av momenten i livsorienteringen kallades ”vägar vidare”. Där gavs information om 
yrkesutbildningar, validering, behörighet och meritportfölj. Här utfördes även ett 
personlighetstest och deltagarna fick i uppdrag att hitta yrken som kunde matcha den 
personligheten. Ofta blev resultatet långa listor med förslag. Poängen var både att generera 
idéer och att titta på om det var möjligt att förverkliga dessa. Det skulle helst leda till en 
praktikplats eller till en vidareutbildning efter projektet. En annan uppgift var att göra en 
egen annons, där deltagarna skapade eller beskrev ett jobb utifrån sina egna önskemål. Ett 
annat moment handlade om att skriva sitt CV. Därtill kom övningar i retorik och 
anställningsfrågor, så kallade osynliga regler och träning i själva 
anställningsintervjusituationen. Momentet som hette Job-ready konkretiserade ytterligare 
arbetet och arbetsmarknaden. Avsikten var att varje deltagare skulle lära sig att formulera 
önskemål om en praktikplats samt kunna uttrycka varför han eller hon skulle vilja prova på 
just detta. Det skulle sedan kunna leda till att just denna praktik förverkligades.
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4.1.5 Självkänsla och problemlösningsförmåga

Två heldagar innehöll övningar som handlade om självkänsla. Uppföljning och 
återkoppling skedde i individuella samtal under projektets gång. Övningarna handlade om 
vad självinsikt och självförtroende egentligen betyder och att dessa tillsammans bildar 
självkänsla. Flera övningar gick ut på att deltagarna skulle hitta och uttrycka positiva 
egenskaper hos sig själva. Ett exempel på en hemuppgift kunde vara att deltagaren skulle ta 
en promenad och ge sig tid åt att tänka och reflektera över sig själv. Ytterligare två heldagar 
handlade om kraft och motivation. Deltagarna fick träna sig i att definiera sin egen 
motivation och drivkraft och vad den betyder för dem. Dessa övningar syftade bland annat 
till att underlätta övningarna som handlar om mål. Deltagarna fick i uppgift att bena ut 
vilka mål de har. Därefter fick de öva sig i att titta på sin egen omgivning och sina egna 
relationer. Ett exempel på en sådan övning var att rita ut människor runt om i sitt liv och 
sedan lägga plus och minus vid varje för att därefter förklara vad den människan betyder 
och hur han eller hon kan påverka individens tankar om att nå sina mål. Träning i 
problemlösning gavs bland annat i form av forumspel eller rollspel. Det gick inte att utföra 
rollspel i alla grupper. Men det fanns alternativa individuella övningar och gruppövningar 
som gick att göra i stället. En övning gick ut på att träna sig i att svara på svåra 
intervjufrågor. Syftet var att deltagarna tränade sig i att knyta an till verkliga problem, att se 
realistiskt på arbetsmarknaden, att lära sig tänka ut hur det ska bli möjligt att söka sig in 
där och att det finns andra möjligheter och metoder än det som han eller hon prövat 
innan.

4.1.6 Metoder som syftar till att bryta målgruppens utanförskap

Gruppaktiviteterna samt täta återsamlingar i grupp syftade till att bryta målgruppens 
utanförskap bland annat genom träning i sociala färdigheter. Praktiken bidrog också till att 
bryta utanförskapet och likaså gjorde samarbetet med företag i kommunerna. Deltagarna 
fick åka och titta på andra utbildningssäten. Gäster från kommunen, företagare, fick 
komma och presentera sig själva och sina företag. Därigenom fick deltagarna se ansikten 
och att de var människor av kött och blod, fullt möjliga att våga tilltala och till och med att 
söka jobb eller praktikplats hos. Handledarna menade att det var fördelaktigt om 
deltagarna fick träna sig i att konfrontera och besegra sin rädsla för avvisande, inte bara i 
arbetssammanhang utan även i mer vanliga sociala sammanhang. Några deltagare 
tenderade att dra sig undan från övriga. Det kunde hända att handledarna försökte 
uppmuntra deltagare som verkade kunna passa ihop att arbeta med varandra. Ett annat 
moment som syftade till att bryta målgruppens utanförskap handlade om samhället. 
Deltagarna fick bygga samhällen och sätta sig in i olika löner för olika befattningar, tänka 
sig vad som kan vara rimligt och vilka statliga och kommunala myndigheter som kan 
behöva finnas. Deltagarna fick därefter statistik och kunskap om sitt eget samhälle, hur 
många som bor i kommunen, vilka företag som finns, hur många män och kvinnor och 
vilka åldersgrupper som lever där.
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När det gällde att mäta om målgruppens utanförskap verkligen brutits var loggbok ett bra 
hjälpmedel. Under projektets gång gavs deltagarna i uppdrag att dokumentera sina egna 
styrkor, svagheter, möjligheter och svårigheter. Som ett mätinstrument för att projektet har 
förmått att bryta målgruppens utanförskap fick deltagarna utvärdera sin projekttid. De fick 
bland annat svara på frågan ”Anser du att du utökat ditt sociala nätverk?” och ”Anser du 
att du ökat dina möjligheter att få ett arbete genom projektet Kubik?” Framför allt 
framhävdes vikten av uppmärksamhet hos handledarna. Det hände att deltagare själva tog 
kontakt med någon handledare och frågade efter aktiviteter eller talade om och visade att 
de mådde bra av att vara med i projektet. Ett dilemma kunde vara när någon inte visade ett 
förbättrat humör. Ett annat var när det inte fungerade för någon att komma iväg på 
praktik. Ytterligare ett dilemma var när några inte deltog i gruppaktiviteterna. Det var 
möjligt att flera deltagare hade dåliga erfarenheter eller upplevelser av skolan. Med 
anledning av detta var man avsiktligt i lokaler som inte ska påminna om traditionella 
klassrum. En annan problematik som försvårade arbetet med ett fåtal deltagare var att 
deras sociala situation kunde vara mycket svår. Handledarna ansåg dock att om projektet 
inte hade funnits skulle deltagarna förmodligen gå kvar på arbetsförmedlingen med en träff 
i månaden och det vore inte troligt att mycket annat skulle hända. En handledare menade 
till och med att det hade varit katastrof för många deltagare som inte ens skulle ha kommit 
upp ur sängen förrän sent på eftermiddagen. Trots faktorer som försvårade arbetet med en 
del deltagare, var uppfattningen den att projektet lärde ut metoder vilka ökade 
möjligheterna till en brytning av ett eventuellt utanförskap.

4.2 Deltagarnas upplevelser

Fem deltagare tyckte att projektet var en positiv upplevelse överlag medan två var mer 
missnöjda. Majoriteten av deltagarna (fem av sju) berättade att de lärde sig mycket om sig 
själva i livsorienteringen. En berättade att det var lärorikt att träna sig på att säga bra saker 
om sig själv. En annan tyckte att träningen i anställningsintervju var nyttigast. Ytterligare 
en nämnde att det mest användbara var att lära sig skriva CV och personligt brev. Att öva 
sig att säga en mening inför någon okänd var mycket lärorikt för en annan. De flesta (fem 
av sju) upplevde att de hade mycket hjälp av den individuella handledningen i synnerhet 
när det gällde att få komma ut på praktik och prova på yrken som de kanske hade drömt 
om men som de innan inte hade en aning om hur de i själva verket skulle uppleva. Tre 
hävdade att praktiken var mest lärorik. En berättade att han fick flera nya kontakter i 
yrkessammanhang men ingen av de sju nämnde att de fått nya kamrater genom projektet. 
De flesta var bekanta med de andra deltagarna sedan tidigare eftersom dessa samhällen är 
så pass små. Däremot menade några att de lärde känna ett par deltagare bättre under 
projektet. Samtliga vittnade om att de upplevde arbetslösheten som jobbig och tråkig. Flera 
menade att dygnsrytmen blev störd samtidigt som de ofta hade brist på pengar och 
upplevde det som svårare att få jobb ju längre de var arbetslösa.

En av de tre som var anställda vid intervjutillfället menade att anledningen till att han nu 
hade jobb var att han hade börjat söka mer intensivt och målinriktat i samband med 
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projektet. En hade skickat ansökan om jobbet redan innan hon började i projektet och den 
tredje kunde inte säga om hon trodde att det var tack vare projektet som hon nu var 
anställd eftersom hon menade att hon sökte ungefär på samma sätt som innan projektet. 
En som just påbörjat en vidareutbildning hävdade att det är tack vare projektet. De som var 
arbetssökande vid intervjutillfället trodde att det berodde på att det helt enkelt är brist på 
arbete och att de hade för lite utbildning eller för lite yrkeserfarenhet. Båda menade att de 
sökte arbete och inte begränsade sig till den egna orten. Anledningen till att de inte fick 
arbete innan de deltog i projektet berodde enligt tre respondenter på att de satsade på fel 
yrken och att de sökte mindre aktivt eller inte riktigt visste hur och vad de skulle söka. 
Övriga fyra visste inte vad det berodde på att de inte fått jobb tidigare. På frågan om vad 
deltagarna trodde att det berodde på att de fick erbjudande om att delta i projektet svarade 
tre att de själva var osäkra på vad de ville göra och var positivt inställda till att prova 
projektet. Två visste inte medan en trodde att det berodde på att arbetsförmedlingen inte 
visste vad annat de skulle göra med henne och ytterligare en kände sig tvungen att gå med 
och tyckte sig inte delta frivilligt.
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5. Diskussion

5.1 Projektet

Den sammanfattande bilden av deltagarnas intervjusvar är att majoriteten av dem hade 
ökat sin självkännedom, sina kompetenser, sina kunskaper om yrken och om 
vidareutbildningar genom projektet samt fått verktyg för att kunna ifrågasätta sitt eget 
tänkande och sin egen förklaringsstil. Samtliga dessa faktorer motverkar inlärd hjälplöshet 
enligt Seligmans teori (1995). Slutsatsen som dras härav är att projektet uppfyller målen om 
att deltagarna får hjälp med att utvecklas som individer för att underlätta framtida inträde 
på arbetsmarknaden.

5.2 Optimism och förklaringsstil

Syftet med övningar och samtal som handlade om relationen mellan tanke, känsla och 
handling hade samband med att ifrågasätta den egna förklaringsstilen. Att lära känna sig 
själv bättre innebar, enligt handledarna, att bli bättre på att se sanningen om sig själv och 
därigenom också se möjligheter som är möjliga att förverkliga snarare än orealistiska 
möjligheter eller än att bara se omöjligheter. Optimism handlar just om att se sanningen, 
genom att ifrågasätta sin egen förklaringsstil. Dessa övningar och samtal motverkade 
sålunda inlärd hjälplöshet (Seligman, 1995).

5.3 Förändring av individers förväntan

Handledarna menade att deras gemensamma mål var att bygga upp en relation med 
deltagarna och att uppmuntra varje deltagare att hitta på egna önskningar om praktikplats, 
vidareutbildning eller vilket resultat deltagaren önskar få ut av projektet. Individuella 
samtal där handledarna hjälpte deltagarna att ifrågasätta sina egna argument och att se 
andra sidor av sin situation var ämnade att övertyga deltagarna om att det finns många 
andra tillvägagångssätt än de som deltagaren hade använt innan och även att nya argument 
ger nya möjligheter. Därmed är det alltså möjligt att påverka sin egen situation. Seligman 
(1975) menar att förändring av en individs förväntan om effekten av en respons kan 
åstadkommas genom att någon informerar individen om att en händelse är kontrollerbar. 
Därför motverkar detta arbetssätt inlärd hjälplöshet.

5.4 Erfarenheter av kontrollerbarhet

De individuella uppdragen och momentet ”vägar vidare” handlade om att ge deltagarna 
erfarenheter av kontrollerbarhet och det uppmuntrade även deltagarna att se samband 
mellan sina handlingar och beteenden och olika utfall av händelser. För en deltagare 
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handlade det till exempel om en övning i självhävdelse. Dessa övningar har samband med 
faktorer som motverkar inlärd hjälplöshet (Klee & Meyer, 1979; Maier et al., 1993; 
Maldonado, Martos, & Ramírez, 1992; Seligman, 1995). Därför är det möjligt att dra 
slutsatsen att de erfarenheter av kontrollerbarhet som deltagarna fick i projektet motverkar 
inlärd hjälplöshet genom att det lärs ut metoder att bekämpa eller förhindra tankar som att 
det inte skulle vara någon idé att prova nya saker eller metoder. Viss osäkerhet råder dock 
när det gäller denna slutsats eftersom det även var möjligt att egna uppdrag kunde ha 
hämmande effekter, det vill säga om utgången inte alls blev lyckad. Därigenom kunde de 
individuella uppdragen likaväl ha medverkat till inlärd hjälplöshet. För att säkra 
anonymiteten, söktes inte efter någon information där det bekräftades av respektive 
deltagare hur lyckad middagen blev eller om relationen till vännerna försämrades efter att 
deltagaren informerat dem om sin önskan om lugn och ro emellanåt. Handledarna uppgav
exempel på individuella uppdrag som, enligt dem, var lyckade. Deltagarna uppgav andra 
exempel på individuella uppdrag som de upplevt som lyckade. Några exempel på 
misslyckade individuella uppdrag framkom inte.

5.5 Självkänsla och problemlösningsförmåga

I projektet ingick övningar som avsåg att förstå och förbättra självkänslan, öka 
problemlösningsförmågan samt visa på olika sätt att hantera sociala problem. Inlärd 
hjälplöshet motverkas av förbättrad självkänsla, förbättrad problemlösningsförmåga samt 
sociala färdigheter (Bodner & Mikulincer, 1998; Maier et al., 1993). Därför dras slutsatsen
att dessa övningar motverkar inlärd hjälplöshet.

5.6 Metoder som syftar till att bryta målgruppens utanförskap

De aktiviteter och moment som syftade till att bryta målgruppens utanförskap innebar 
träning i sociala färdigheter och resulterade ofta i förbättrat humör hos målgruppen, vilket 
motverkar inlärd hjälplöshet (Maier et al., 1993; Raps, Reinhard, & Seligman, 1980; 
Seligman, 1995). Majoriteten av de intervjuade deltagarna uppgav också att det var bättre 
att ingå i projektet jämfört med att vara arbetssökande på egen hand. Arbetslösheten 
beskrevs som negativ i överlag och det upplevdes som svårare att få jobb ju längre 
arbetslösheten varade. Därför dras slutsatsen att både utanförskap och inlärd hjälplöshet 
motverkas i projektet.

5.7 Kritisk granskning av arbetet

Reliabilitet avser i vilken mån det är möjligt att upprepa studien och att mätningen är 
konsekvent och relativt fri från slumpmässiga fel (Knussen & McQueen, 2006). Även om 
det är möjligt att ställa samma intervjufrågor till andra deltagare som befinner sig i ett 
liknande projekt är en kvalitativ undersökning som denna alltid svår att upprepa bland 
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annat eftersom det kan vara stor skillnad mellan olika projekt. Däremot är undersökningen 
möjlig att upprepa inom ett år och inom samma projekt, eftersom det kommer att pågå 
fram till våren 2010. Att intervjuerna med dem som deltog i projektet utfördes per telefon 
sänkte undersökningens tillförlitlighet i och med att det blev omöjligt att se utifrån 
kroppsspråk om de dolde någonting eller talade osanning samtidigt som det eliminerade 
eventuell bias hos undersökningsledaren som kunde ha uppstått av omedveten tolkning 
utifrån utseende och kroppsspråk. En viss sådan tolkning skedde förmodligen ändå, genom 
att innehållet i intervjusvaren mer eller mindre medvetet jämfördes med tonen på rösten. 
Intervjusvaren föreföll trovärdiga, dels på grund av att olika uppgifter bekräftade deras 
uppriktighet men det berodde förmodligen även på att negativa upplevelser sammanföll 
med en lägre, kortare och torrare ton på rösten medan positiva omdömen uttrycktes med 
ljusare och mer melodisk stämma eller ibland med fler ord. Detta visar att trots att 
objektivitet har eftersträvats när det gäller tolkningarna av svaren, kan en viss subjektivitet 
inte helt uteslutas.

Intervjufrågornas utformning tyder på god intern validitet då resultatet kunde analyseras 
utifrån det teoretiska ramverket, det vill säga att det var möjligt att svara på om projektets 
innehåll motverkar eller medverkar till inlärd hjälplöshet. Den externa validiteten är 
möjligen inte så hög eftersom detta examensarbete handlade om ett specifikt projekt och 
inte var avsett att generaliseras. Ett större antal intervjuer och fler och mer ingående frågor 
om respektive övning skulle ha ökat den externa validiteten. Att endast två av de tre 
handledarna deltog i undersökningen påverkade möjligen resultatet. Det är däremot svårt 
att dra någon slutsats om på vilket sätt och i vilken omfattning. Slutsatsen av den 
information som kom fram i intervjuerna är att handledarna kompletterade varandra med 
sina olika styrkor och olika bakgrund. Samtidigt hade respektive handledares individuella 
coachingmetod möjligen olika effekt, vilket inte framkom i detta examensarbete som 
endast utgick ifrån handledarnas uppgifter om hur de arbetar. Deltagarna tillfrågades inte 
specifikt om de påverkades på olika sätt av de olika handledarna. Dessutom saknades en 
fråga om varje deltagare blev tilldelad en personlig coach eller om deltagarna kunde få 
samtala med olika handledare vid olika tillfällen.

Det framkom inte heller i vilken utsträckning handledarna hade möjlighet att använda 
olika övningar, metoder och samtalstekniker med respektive deltagare. Det är möjligt att 
vissa deltagare inte var med på alla övningar. Här kan en förklaring finnas till att 28% av 
deltagarna (två av sju) var mer missnöjda. Om denna studie skulle följas upp med en 
liknande under en senare del av projektet, skulle tillförlitligheten öka om deltagarna 
tillfrågades om hur de upplevde respektive övning i livsorienteringsfasen och även mer 
specifikt om hur de upplevde samtalen i den individuella handledningen.

5.8 Etiska aspekter

Etiska överväganden består i kvalitativa undersökningar, enligt Huberman och Miles 
(1994), som regel av att kompromissa och balansera mellan olika val som var för sig 
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innefattar fördelar och nackdelar dels för undersökningsledaren och dels för den 
undersökta gruppen. Därför är sådana val sällan okomplicerade. Etiska aspekter som har 
övervägts i detta examensarbete är framför allt frågan om anonymitet för handledarna. 
Deltagarnas anonymitet var enklare att säkra genom att de slumpmässigt utvaldes ur en 
större population men i och med att projektet namngavs liksom kommunerna där det 
bedrevs och eftersom handledarna var så få, är det möjligt för läsare att ta reda på vilka de 
var. Av dessa skäl fick projektledaren ge sitt medgivande till att projektnamnet 
publicerades. För att säkra handledarnas anonymitet, så långt det är möjligt, har 
intervjuresultaten skrivits så att det inte skulle vara möjligt att urskilja handledarna från 
varandra. 

En annan etisk aspekt som övervägdes är frågan om det skulle ha varit ett problem om det 
framkom information som visade att flera av projektets arbetssätt medverkade till inlärd 
hjälplöshet. Sådan information skulle ha kunnat upplevas ofördelaktig för handledarna 
även om de utförde sina arbetsuppgifter oklanderligt och om livsorienteringen och den 
individuella handledningen gick i linje med utvalda coachingmetoder. Å andra sidan skulle 
sådan information vara värdefull för eventuella förbättringar, förändringar eller 
förstärkningar som skulle kunna behövas i projektet. Oavsett om rekommendationen var 
att fortsätta och förstärka projektet eller om det hade visat sig att någon förändring var att 
rekommendera, borde båda utgångarna vara gynnsamma för projektets framtid och 
därigenom både för handledarna och för kommande projektdeltagare.

5.8 Framtida forskning

Det vore intressant att undersöka om deltagarnas sociala färdigheter, 
problemlösningsförmåga och optimism ökar i och med projektet och att det därigenom 
kan påstås att de immuniseras mot inlärd hjälplöshet genom deltagandet i projektet. Ett 
förslag till uppföljning av denna undersökning är fler och mer omfattande intervjuer i 
kombination med en kvantitativ studie och då förslagsvis i form av en enkätundersökning 
som mäter deltagarnas förklaringsstil och optimism i början respektive i slutet av projektet. 
En framtida undersökning som även tar hänsyn till grupprocessen vore intressant eftersom 
flera moment genomfördes i grupp. I denna undersökning tillfrågades deltagarna endast 
om de hade knutit nya kontakter i projektet men inte om hur de upplevde stämningen i 
gruppen. Grupprocesser har visat sig påverka all slags motivation (Hwang, Lundberg, 
Rönnberg, & Smedler, 2005). En annan intressant uppföljning vore att undersöka vad det 
beror på att några var missnöjda med projektet och vad som skulle kunna göras för att 
hjälpa dessa att komma in på arbetsmarknaden eller fastställa om de alls har något behov 
av hjälp.
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Bilaga 1.
Intervjufrågor

Frågor till handledarna:

Vad ingår i den individuella coachningen?

Hur går ett individuellt samtal till mellan handledare och deltagare i projektet?

Hur dokumenterar man styrkor/svagheter, möjligheter mm? 

Får deltagarna utföra någon typ av personlighetstest eller hitta-ditt-jobb-test?

Hur arbetar projektet för att bryta det utanförskap som dessa unga kan uppleva? 

Finns det faktorer som försvårar arbetet med målgruppen? I så fall vilka? 

Vad gör projekt för att komma runt dessa hinder?

Hur tror handledarna att situationen för deltagarna skulle ha sett ut om projektet inte hade 

funnits? 

På vilket sätt har ni mätt att ni motverkar utanförskap för deltagarna?

Frågor till deltagare som avslutat deltagandet i projektet KUBIK:

Vad anser du att du lärde dig (fick ut av) deltagandet i projektet KUBIK?

Vad anser du att det beror på att du nu (efter deltagandet i projektet KUBIK) fortfarande 

är arbetssökande / har fått jobb / har påbörjat vidareutbildning?

Vad anser du att det berodde på att du inte fick arbete direkt efter skolan/var arbetslös 

innan du deltog i projektet KUBIK?

Vad anser du att det beror på att du blev erbjuden att delta i projektet KUBIK?

Har du avslutat grundskolan/gymnasieprogram? (Vilket gymnasieprogram?)

Hur upplevs tillvaron som ung och arbetssökande för de som deltar i projektet? 

Hur upplevdes deltagandet i projektet KUBIK?

Vad har den individuella handledningen (coachningen) givit just dig?




