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Sammanfattning  

Jobbtorget i Kalix startade den 6 juni 2014. Syftet var att Individ-och familjeomsorgen 

tillsammans med Arbetsförmedlingen skulle arbeta på ett sådant sätt att personer som uppbär 

försörjningsstöd återkommer till ordinarie arbetsmarknad. De personer som uppbär 

försörjningsstöd ska erbjudas ett arbete under ett år i samverkan med Arbetsförmedlingen som 

en subventionerad anställning. Denna studie fokuserar på ungdomarnas väg ut ur arbetslöshet 

i Kalix. Syftet är att undersöka hur Jobbtorget stödjer de arbetslösa ungdomarna i deras 

etableringsprocess. Frågeställningarna som denna studie utgår ifrån är: 

 

Vilka möjligheter och hinder uttrycker ungdomarna i sin process mot egen försörjning?                            

Hur ser Jobbtorgets arbetsmetoder ut? 

Vilka framgångsfaktorer kan identifieras hos ungdomarna som går att koppla direkt till 

jobbtorgets verksamhet? 

 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med deltagare i åldern18-29 år som 

varit med i Arena ung eller Jobbtorget och personal från socialtjänst och Jobbtorget. Resultatet 

analyseras med hjälp av teorier om individualiseringen av arbetsmarknaden, empowerment, 

sociala risker och social tillit och trygghet. De största hindren som de unga möter på 

arbetsmarknaden är oftast bristande utbildning och psykisk ohälsa. Studien visar att 

Jobbtorgets verksamhet är viktig och gör skillnad för de individer som deltar. Samtliga 

ungdomar som deltagit i Jobbtorget har tagit sig närmare arbetsmarknaden genom att de stärkt 

sina personliga och sociala förmågor. Jobbtorget kan sammanfattas som en individfokuserad 

verksamhet med positiva resultat för deltagarnas hälsa och personliga utveckling. 

Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, glesbygd, empowerment, sociala risker, tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract                                                                                                  
Ulrika Kauppi, Thesis in sociology, bachelor´s degree, Luleå University of Technology 

This is a qualitative study based on in-depth interviews with unemployed young people aged 

18-29 years, as well as staff from the social services and  the local labourprogram for            

unemployed youths in Kalix. This study is based on following questions: 

What opportunities and obstacles do the youths express in their process to have a stable in-

come? 

What are the working methods of the labourprogram for unemployed youths in?  

Which success factors can be identified in the youths that can be directly linked to the            

labourprogram? 

The results will be analysed with theories about the individualization of the labor market, em-

powerment, social risks and social trust and security.  

The study shows that the main obstacles that young people most face in the labor market are 

the lack of education and mental health issues. The program operations are important and 

make a difference for the individuals involved. All the young people who participated in the                      

labourprogram has come closer to employment through personal and social enhancements.                       

The program can be summarized as an individual-focused function with positive results for 

participants' health and personal development. 

 

Keywords: youth unemployment, rural, empowerment, social risks, trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Under februari 2015 påbörjades denna studie i samråd med Jobbtorget i Kalix. Arbetsprocessen har 

varit lärorik, intressant och tidskrävande. Många timmar har gått åt till att transkribera, analysera 

och sammanställa det omfångsrika material som ligger till grund för studien. Jag hoppas att studien 

kommer att gagna Jobbtorgets verksamhet och belysa Arbetsmarknaden med nya ögon. 

 

Ett tack riktas till intervjupersonerna vars information har varit ovärderlig. Jag vill även tacka 

Jobbtorget i Kalix för information, upplåtande av lokaler och utrustning. 

 

Ett särskilt stort tack till min handledare Leif för bra synpunkter och goda råd under skrivproces-

sen samt ett gott tålamod genom att besvara mina frågor och mail.  

 

Till mina studie kamrater som funnits i vått och torrt genom hela min utbildning, ni vet att ni är 

ovärderliga. 

 

Slutligen så vill jag rikta ett tack även till min familj som haft ett stort tålamod med mig under 

hela min studietid. Ni är allt för mig och får mig att slappna av och hitta glädje i vardagen. 

 

                                                                                                                       Kalix 2015-05-23 

                                                                                                                       Ulrika Kauppi 
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1. Inledning 
Under juni månad då skolorna börjar gå mot sitt slut är det dags för studenterna att visa upp 

sig. Det är en årlig högtid ute i alla landets gymnasieskolor och något som de flesta i 

samhället inte kan undgå att märka. Lastbilsflak fullastade med ungdomar i vita mössor, 

skyltar och banderoller intar gator och torg. De sjunger och skriker om hur bra de är som har 

tagit studenten. Förväntansfulla och optimistiska ska de ta klivet ut i vuxenvärlden och möta 

arbetsmarknaden och skaffa sig ett eget självständigt liv. Men denna bild speglar inte alla 

ungdomars verklighet. Det finns de som inte har fullständiga grundskolebetyg och kanske inte 

klarar av att genomgå gymnasiet, eller de som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. 

Dessa unga individer riskerar att möta en helt annan framtid än de glada gymnasiestudenterna.  

I internationella sammanhang benämns gruppen unga i åldern 15-24 år, som inte deltar i 

utbildning, i arbete eller yrkeslärande som NEET (Not in Employment, Education or 

Training). Unga med svagast resurser har svårast att hantera utmaningarna på 

arbetsmarknaden. De grupper som benämns som mest utsatta är utrikesfödda personer och 

personer som saknar fullbordade gymnasiebetyg (Räthzel, 2006). Olofsson och 

Lundahl(2013) tar upp att långvarig arbetslöshet ökar risken för social exkludering, d.v.s. 

ekonomiskt utsatthet, sämre boendevillkor, svaga sociala nätverk och ohälsa. Studier visar att 

personer som är arbetslösa i unga år har en överrisk att bli arbetslösa längre fram i livet. De 

menar att det mesta talar för att ungas övergångs- och etableringsmönster har förändrats och 

blivit mer individualiserade och utdragna (Olofsson, Lundahl, 2013).  

Ungdomarna idag kanske inte är medvetna om att deras utbildning och deras val kommer 

påverka dem längre fram i livet eftersom det är långsiktiga konsekvenser som är svåra att se 

konkret. Waara(2006) menar att könsidentitet och könsroller påverkar ungdomarnas yrkesval. 

Han beskriver hur ungdomarna resonerar kring att bo i glesbygden och att deras 

framtidsplaner påverkas av normer och lokal kultur. Arbetsmarknaden idag är segregerad och 

det finns en tydlig könsuppdelning mellan yrken i arbetslivet (Gonäs, 2005). Kalix visar på en 

traditionell uppdelning där vård- och omsorgsyrken är kvinnodominerade medan det inom 

industrin är mansdominerat (Ekonomifakta). 

Kalix kommun har en befolkning på 16 300 personer. Arbetsmarknaden i Kalix består till 

största delen av anställningar inom kommun och landsting, därefter finns de största 

arbetsgivarna inom privat sektor främst genom pappersmassaindustrin och träförädling samt 

byggnadssektorn. Handel och service utgör en mindre del av det totala antalet arbeten som 

finns på orten. Utbildningsnivån i Kalix ligger på 15 procent d.v.s. de som har minst treårig 

eftergymnasial utbildning, jämfört med rikssnittet på 25 procent (Ekonomifakta). 

Arbetslösheten i Kalix är enligt uppgift från mars 2015, 9,2 procent och 

ungdomsarbetslösheten för åldern 18-24 år ligger på 18,8 procent. Arbetslösheten i Sverige 

ligger på 8,3% och ungdomsarbetslösheten för åldern 15-24 år var 2014 22,9 procent 

(Ekonomifakta) Ungdomarna som är arbetslösa i Kalix utgör 175 personer, varav 44 är öppet 

arbetslösa och övriga 131 ingår i ett program efter att ha varit arbetslösa i mer än 90 dagar. 

Arbetsförmedlingen menar att arbetslösheten bland ungdomar är säsongsbetonat och går ner 
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kring sommaren. Utvecklingen för ungdomsarbetslösheten i Kalix har varit en minskning med 

3,6 procent från föregående år (Arbetsförmedlingen, 2015). 

En förutsättning för ett självständigt liv är att personen har ett arbete och ingår i den ordinarie 

arbetsmarknaden. Att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden innebär för den enskilde 

individen stora påfrestningar både ekonomiskt och socialt. En person som är familjeförsörjare 

får negativa konsekvenser av att inte ha ett arbete som drabbar familjen. Nyanlända som inte 

kommer in i på arbetsmarknaden får än större svårigheter med integration. Unga vuxna som 

inte får in någon fot i arbetslivet hindras i att skapa sig arbetslivserfarenhet som är viktigt för 

framtiden(Kalix kommun, 2014). De som inte har ett arbete kan tvingas söka försörjningsstöd 

av socialtjänsten för att kunna betala sitt uppehälle. I Kalix kommun har kostnaden för 

försörjningsstöd ökat markant under 2012-2013. Gruppen som ökar mest är gruppen 

arbetslösa enligt Kalix kommun. Jobbtorget i Kalix bildades den 6 juni 2014 efter beslut i 

socialnämnden. Syftet med Jobbtorget  är att Individ-och familjeomsorgen tillsammans med 

Arbetsförmedlingen ska arbeta för att personer som uppbär försörjningsstöd återkommer till 

ordinarie arbetsmarknad. De personer som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas ett arbete 

under ett år i samverkan med arbetsförmedlingen som en subventionerad anställning. 

Personen som får dessa insatser får en 1-årig anställning och erhåller en lön på 18 400 

kr/månad (Kalix Kommun, 2014). 

Jobbtorgets satsning på unga arbetslösa innebär att individerna får stöd och hjälp i 

etableringsprocessen mot egen försörjning. Definitionen av ungdom enligt 

Arbetsförmedlingen och den statistik som relateras till i studien är individer upp till 24 års 

ålder. Tidigare hette den riktade verksamheten gentemot ungdomar Arena Ung. Jobbtorget har 

en bredare målgrupp och unga vuxna har en förlängd etableringsålder på arbetsmarknaden 

idag. Därmed kommer begreppet ungdomar i denna studie ha ålderskategorin 18-29 år. 

 Syfte och frågeställningar  

Denna studie kommer att fokusera på ungdomarnas väg ut ur arbetslöshet i Kalix. Syftet är att 

undersöka hur Jobbtorget stödjer de arbetslösa ungdomarna i deras etableringsprocess. De 

frågeställningar som denna studie kommer att utgår ifrån är följande: 

 

 Vilka möjligheter och hinder uttrycker ungdomarna i sin process mot egen 

försörjning?                            

 Hur ser Jobbtorgets arbetsmetoder ut? 

 Vilka framgångsfaktorer kan identifieras hos ungdomarna som går att koppla direkt 

till Jobbtorgets verksamhet? 

 Avgränsning 

Studien kommer endast att fokusera på unga vuxna i åldern 18-29 år. De ungdomar som fram 

till 1 juni 2014 deltog i arbetsmarknadsåtgärder inom Kalix kommun medverkade i Arena 

ung. Denna studie kommer att vara avgränsad till att enbart följa ungdomar som deltar i 

Jobbtorget eller varit med i Arena Ung och övergått i Jobbtorget. 
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Disposition 
I inledningen presenteras en kort bakgrundsinformation till ungdomsarbetslösheten samt 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. Under bakgrund beskrivs Jobbtorget i Kalix och 

dess arbetsmetoder. De teorier som valts och applicerats i analysen redovisas i avsnittet 

teoretisk referensram. I avsnittet metod redogörs för hur materialinsamlingen och 

tillvägagångssätt för analys av materialet gått till. Resultaten presenteras i två olika avsnitt;             

personalens perspektiv på Jobbtorgets verksamhet och deltagarnas upplevelser av Jobbtorget 

och  arbetsmarknaden. I avsnittet som följer därefter presenteras analys och diskussion av 

materialet. 
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2. Bakgrund 
Kalix kommun har under många år tillhandahållit praktikplatser och subventionerade 

anställningar till personer som stått som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De har varit 

med och tagit fram platser inom den kommunala organisationen men även i näringslivet och 

föreningar och organisationer. De olika platserna har haft olika benämningar, utifrån de 

begrepp som vid tidpunkten funnits inom Arbetsförmedlingens uppdrag. De begrepp som 

funnits är t.ex. ALU, Plusjobb, KUP m.fl.(Kalix kommun, 2014). 

2014 bildades på uppdrag av socialnämnden Integrations- och arbetsmarknadsenheten; vilken 

har som ett av sina uppdrag att jobba för att minska försörjningsstödet genom ett aktivt arbete 

för  att personer som får försörjningsstöd kommer ut i sysselsättning. Verksamheten har 

benämningen Jobbtorget och har varit igång sedan juni 2014. 

De begrepp som är aktuella inom Jobbtorgets verksamhet är främst OSA, instegsjobb och 

nystartsjobb. OSA, Offentligt Skyddat Arbete, riktar sig till personer som har en 

dokumenterad socialmedicinsk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller berättigad till 

insatser enligt lag om stöd och service (LSS). En tidigare svår medicinsk sjukdom, 

arbetsskada, drogbakgrund, och olika former av neuropsykiatriska diagnoser kan innebära 

nedsatt arbetsförmåga. Nystartsjobb riktar sig till personer 21-26 år som varit arbetslösa minst 

sex månader under en nio månaders period och personer över 27 år som varit arbetslösa minst 

tolv av de senaste femton månaderna. Instegsjobb är en möjlighet för de nyanlända 

invandrarna att få en anställning som är kopplad till studier i Svenska för invandrare, SFI 

(Kalix kommun, 2014). 

Gemensamt för dessa är att det är Arbetsförmedlingen som ser om personen är berättigad till 

en subventionerad anställning utifrån deras regelverk. För att finansiera anställningen utgår 

det ett statligt stöd till arbetsgivaren som utgör en delfinansiering av anställningen. Personerna 

som får en 1-årig anställning erhåller en avtalsenlig lön på 18 400 kr/månad under ett år. 

Anställningarna har sin utgångspunkt från individperspektivet, där insatsen ska ha ett syfte att 

stärka individens möjligheter till en varaktig anställning och i slutändan nå en egen 

försörjning. 

Jobbtorgets riktlinjer och arbetsmetod 
Jobbtorget ska aktivt jobba för att personer ska närma sig en egen försörjning genom studier 

eller arbete. Det innebär ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. För 

ungdomar övertar även Jobbtorget handläggningen av försörjningsstöd (Kalix Kommun, 

2015). 

Urvalet till Jobbtorget sker i första hand av socialsekreterare på socialförvaltningen. I samråd 

med handläggare på Jobbtorget sker en överlämning och inskrivning av deltagarna på 

Jobbtorget. Kriterierna är att personen skall vara aktuell för försörjningsstöd och drogfri i 

minst tre månader. Socialsekreteraren informerar deltagaren om kompetenshöjande åtgärder i 

Jobbtorget och därefter kallar personal på Jobbtorget in deltagaren för planering och uppstart 

av insatsen. Målgruppen är personer utan speciell problematik som inte klarar sin egen 

försörjning, personer med lindrigare psykisk ohälsa som har kontakt med psykiatrin samt 
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personer på väg ut ur ett missbruk i samarbete med socialtjänstens öppenvård (Kalix 

Kommun). 

Vid inskrivningen på Jobbtorget inleds en kartläggningsprocess där bakgrund, utbildning och 

arbetserfarenhet samt önskemål för framtiden beskrivs. Detta ligger till grund för deltagarens 

individuella handlingsplan som upprättas och dokumenteras (bilaga 1).                                         

Min framtid är en orienteringskurs som ger individen ökad kännedom om sina styrkor och 

färdigheter, samt ökade kunskaper om utbildning och arbetsmarknad. Under denna kurs står 

personligheten i fokus och deltagarens inneboende resurser, styrkor och motivation lyfts fram 

för att hitta ny drivkraft ut i arbete eller studier. Därefter finns det möjlighet att testa olika 

yrken och vidga sitt kontaktnät genom praktik på olika arbetsplatser. Om individen är redo 

och praktiken fungerar bra kan de därefter erbjudas en subventionerad anställning under 1 års 

tid. Det finns även möjlighet till att studera kurser inom olika ämnesområden på grundskole- 

och gymnasienivå. Deltagarna har möjlighet att prova på studier under en termin med 

försörjningsstöd samtidigt som de deltar i Jobbtorget. Målet med detta är att de ska få känna 

om studier kan vara en rimlig sysselsättning och därefter söka CSN för fortsatt utbildning.  
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3. Teoretisk referensram  

I början av kapitlet ges en bakgrund till ungdomsarbetslösheten. Därefter kommer en 

redogörelse för det individualiserade perspektivet av arbetsmarknaden beskrivas och vilka 

risker detta synsätt skapar. Begrepp som empowerment (egenmakt) och social tillit används 

ofta som redskap för att motverka effekter av arbetslöshet på individnivå. Dessa begrepp 

kommer sedan att beskrivas och sättas in i ett sammanhang kopplat till ungdomsarbetslöshet. 

 

Bakgrund till ungdomsarbetslöshet 

Utsikterna på arbetsmarknaden för unga idag är svagare än på mycket länge (Olsson, Lundahl, 

2013). Svårigheterna är särskilt markanta i Europa och USA. Efter finanskrisen har 

arbetslösheten för ungdomar i de utvecklade ekonomierna ökat med åskilliga procentenheter. 

Arbetslösheten bland unga i åldern 15-24 år ökade inom EU från 16 procent 2008 till närmare 

23 procent 2012. Sverige har även haft en negativ utveckling av ungdomsarbetslösheten och 

tillhör de länder i EU som har en högre arbetslöshet än genomsnittet för EU (Olsson, Lundahl, 

2013). Vidare visar både Arbetsförmedlingens och Ungdomsstyrelsens undersökningar att 

andelen unga i Sverige som varken förvärvsarbetar eller studerar utgör en betydande grupp. 

Utrikesfödda och personer med svag utbildningsbakgrund är kraftigt överrepresenterade i 

statistiken för arbetslösa (Olsson, Lundahl, 2013). 

 

Individualiseringen av arbetsmarknaden idag 

Det som utmärker dagens arbetsmarknad är snabba förändringar och hög osäkerhet. Den höga 

arbetslösheten försvårar inträdet för utsatta grupper (Piippola, 2010). Forskning talar för att 

arbetsmarknaden blivit allt mer individualiserad i takt med en ökad liberalisering i samhället. 

En effekt av detta är att det läggs ett allt större ansvar på individens förmåga att klara sig och 

hantera sin situation på egen hand. En ökad individualisering har flyttat fokus från strukturella 

orsaker till arbetslöshet till individens egen påverkan av situationen(Ulmestig, 2013). 

Det individualiserade samhället ger individen fler valmöjligheter men ställer samtidigt högre 

krav på att individerna är självständig och har förmågan att kunna fatta beslut kring viktiga 

saker i sitt liv på egen hand. Det finns en uppsjö av gymnasieutbildningar och det kan vara 

svårt att välja rätt som ung idag vilket kan skapa en stress och oro. Därefter ska individen 

anpassa sig på arbetsmarknaden genom att kunna vara flexibel och rörlig. För ungdomar som 

inte har körkort och bor i glesbygden i Norrbotten blir detta ett svårt dilemma. 

Ulmestig(2013) menar att individualiseringen gör att arbetsmarknad, familj och 

välfärdssystem, vilka tidigare gav oss trygghet, nu blir mer osäkra och att individen själv får 

ta ett allt större ansvar för sin välfärd. Problem som arbetslöshet, låga studieresultat och dålig 

hälsa blir något individen måste klara på egen hand. De förändringar som skett på 

arbetsmarknaden och inom arbetsmarknadspolitiken har lett till att socialbidrag som 

försörjningskälla för arbetslösa ungdomar blivit vanligare och kommunerna blivit en allt 

viktigare aktör inom arbetsmarknadspolitiken. Det går att tolka det som att Ulmestig har ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot individualiseringen och menar att friheten till stor del är 
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villkorad. Handläggningen får karaktären av ett test av individens vilja och förmåga till 

arbete. Den enskilde socialbidragshandläggaren har stor handlingsfrihet i att bedöma 

individens behov. Individualiseringen kan bidra till att individerna blir sedda, men kan också 

göra att de känner sig styrda. Det går att ifrågasätta om det fria valet egentligen existerar 

eftersom det ligger ett villkorat tvång för att individen ska ha rätt till ekonomisk ersättning. 

Enligt Ulmestig(2013) blir det ett sätt att styra ungdomarna så att de själva tar över 

socialtjänstens uppfattning om att arbete och studier är det bästa för dem och att socialbidrag 

bara är en tillfällig lösning. 

 

Sociala risker på arbetsmarknaden 

Begreppet sociala risker är centralt inom välfärdsforskningen och handlar om hur 

levnadsvillkor påverkas av individrelaterade faktorer, såsom hälsostatus och möjlighet till att 

få ett arbete och inkomst (Olofsson, Lundahl, 2013). De sociala riskerna kan ses utifrån ett 

strukturellt perspektiv och ett individualistiskt perspektiv.   

Det strukturella perspektivet kan ses utifrån att unga från mindre priviligierade 

hemförhållanden, unga med ofullständig grundutbildning från grundskole- och 

gymnasieutbildning och unga med utländsk bakgrund har fått allt svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Olofsson, Lundahl, 2013). De sociala villkoren varierar allt mer inom 

ungdomsgruppen. En förklaring menar Olofsson och Lundahl(2013) är ofta att ungdomar med 

olika maktresurser, i form av olika sociala nätverk och utbildning har olika förutsättningar att 

hantera anpassningskraven på arbetsmarknaden. 

Det individualiserade perspektivet tar fasta på att ungas övergångar från skolvärden till 

arbetslivet blivit allt mer utdraget och varierat. Övergångarna styrs allt mer av individens 

valstrategi, såsom olika utbildningsval, hopp mellan olika verksamheter samt växlingar 

mellan skola och arbetsliv. Det individualiserade och utdragna övergångsmönstret skiljer sig 

åt från det tidigare mer kollektiva och rätlinjiga mönster då ungdomar oftare hade en 

karriärväg som var definierad i förväg och snabbare ledde fram till etablering i form av en fast 

anställning (Olofsson, Lundahl, 2013). 

Individualiseringen har medfört både en ökad frihetsgrad men det även kan innebära en ökad 

social risk. Det finns ett risktagande att utbilda sig genom att ta studielån (Piippola, 2010). 

Det finns inga garantier för att en högskoleutbildning genererar arbete och individen kommer 

att ha en studieskuld efter avslutade studier. Det talas om vikten av att unga utbildar sig men 

inte om de risker en flytt och en utbildning kan innebära för en ungdom med svaga resurser. 

Unga från resursstarka miljöer har i allmänhet bättre förutsättningar att hantera den osäkerhet 

och de ökade krav som präglar de ungas övergångsmönster menar  Olofsson och Lundahl 

(2013).  

En tolkning är att de anser att det individualistiska perspektivet som enda förklaring till 

ungdomsarbetslösheten blir för snäv. Är det låg efterfrågan på arbete i samhället är det ett 

strukturellt problem och då hjälper det inte med individuella åtgärder. Arbetsmarknadens 

anställningsregler är inte heller ett individuellt problem. 
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Empowerment        

Begreppet empowerment framhålls ofta i samband med forskning kring arbetslöshet. Detta 

begrepp har ett starkt individperspektiv och ses som en viktig del i en lösning av individens 

problem. Empowerment kan beskrivas som den vardagsmakt och tillgång på resurser som 

människor behöver för att kunna hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt. Hanterbarheten 

handlar om den förmåga och möjlighet individen har att påverka sin situation och sin 

omgivning (Hanson, 2004).  

Begreppet empowerment kommer från USA och myntades första gången 1975 av Barbara 

Solomon för att användas av grupper och individer i Black Power rörelsen. Begreppet syftar 

på strategier för att komma åt de svartas politiska och sociala vanmakt och utanförskap. I 

detta fall uppfattas staten som en resursgivare men med betoning på individuellt och kollektivt 

bemyndigande i form av hjälp till självhjälp (Trägårdh, 2000). Samtidigt myntade Berger och 

Neuhaus(1977) begreppet utifrån ett högerperspektiv. De fokuserade på välfärdstatens 

destruktiva effekt på de förmedlade strukturerna. De ville flytta fokus från staten till 

grannskapet, familjen, kyrkorna och de frivilliga organisationerna (Trägårdh, 2000). 

Trägårdh(2000) tar upp att empowerment har använts i syftet att stärka svaga gruppers 

självkänsla och handlingskraft inte enbart i ett politiskt syfte utan även i ett mer 

individualistiskt och terapeutiskt syfte. Moula(2009) beskriver hur empowerment kan 

användas som en modell i socialt arbete. Moula menar att empowermentorienterat socialt 

arbete måste baseras på den enskilde brukarens egna önskemål och mål. Socialarbetarens roll 

blir att understödja för att tillsammans med brukaren upptäcka och utveckla dennes egen 

kapacitet att lösa problem och nå sina egna mål. Berglund(2008) menar att empowerment är 

ett verktyg för att arbeta med utsatta ungdomar utifrån det stöd denna resurssvaga grupp 

behöver. Empowerment enligt Berglund fokuserar till skillnad mot det individualiserade 

spåret på att individen behöver olika stöd i samhället och att det finns skilda förutsättningar 

utifrån kön och klass, något som blir en motvikt till det individualistiska perspektivet där 

personliga egenskaper är det centrala oavsett social bakgrund. 
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Social tillit och trygghet 
Giddens(2007) beskriver att expertsystem genomtränger alla aspekter av det sociala livet un-

der det moderna samhället. Detta gäller allt från den mat vi äter, mediciner, transportsystem 

till andra fenomen såsom teknik och utbildning. Systemen bygger på tillit och är beroende av 

att människor själva inte kan ha kunskap om alla viktiga system i vardagen. Individerna måste 

lita på att experter med kunskap styr och bestämmer i vår vardag. För att expertsystemen ska 

fungera krävs att användarna, d.v.s. individerna, accepterar den kunskap som har tagits fram 

och litar på att det fungerar. Detta kan många gånger ske omedvetet genom att acceptera sy-

stemen under en mental process. Den tillitsfulla inställningen i relation till specifika personer 

och situationer på en generell nivå är direkt kopplad till vår trygghet. 

Social trygghet relateras till känslor som handlar om att känna sig trygg och att inte behöva 

känna oro och osäkerhet. En hög tillit gör att människors vardag känns skyddad och ordnad. 

För att skapa trygghet bygger människor upp ordning och struktur i livet, och skapar sig en 

skyddad hinna mot yttre problem, detta kallas ontologisk trygghet (Giddens, 2007). 

 

En viktig del i att känna trygghet för individen är att ha en sysselsättning och en utbildning. 

En sysselsättning ger en stabil inkomst och skapar således en mindre osäker tillvaro. Ungdo-

mar idag möter en osäker arbetsmarknad med korta anställningar och snabba förändringar. 

Den sociala tryggheten blir viktig för att kompensera sin oro. En del av den sociala tryggheten 

handlar enligt Piippola(2013) även om att kunna bo kvar i den lokala hemkommunen. Det 

sociala nätverket som individen byggt upp lokalt med starka sociala band till familj och vän-

ner utgör ett viktigt stöd i vardagen i form av praktisk hjälp eller barnpassning.  

 

Socialt stöd kan definieras som den hjälp, det stöd och den bekräftelse en individ upplever att 

hon får från sitt nätverk. Det sociala stödet kan utgöras av emotionellt stöd, d.v.s. bekräftelse 

och värdering av individen, men även instrumentellt stöd i form av påtaglig praktisk hjälp och 

slutligen i form av vägledning, så kallat informativt stöd (Härenstam, Bejerot, 2010). Socialt 

stöd uppstår i interaktion med andra människor och strukturen för detta ges i form av de 

sociala nätverk personen ingår i. Att trivas i sitt nätverk skapar en känsla av samhörighet som 

kan beskrivas som social integration (Härenstam, Bejerot, 2010).  
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4. Metod  
Initialt började arbetet med en första träff med verksamhetsansvarig för Jobbtorget på 

socialförvaltningen. Beställare av denna studie är chefen för Individ och familjeomsorgen på 

socialförvaltningen, där Arbetsmarknads och integrationsenheten ingår. 

Arbetsmarknadsenheten har tidigare genomfört olika utvärderingar och kvalitetsuppföljningar 

av deras verksamhet i form av mål och effektutvärderingar samt genom att dela ut enkäter till 

deltagare som varit på väg att bli utskrivna från verksamheten. I samband med aktiviteter som 

genomförts inom ramen för Jobbtorget har deltagare även fått fylla i skriftliga utvärderingar 

av de olika aktiviteterna. Resultaten av dessa utvärderingar har till största delen redovisats 

som kvantitativ data i form av statistik och tabeller. Jag har valt att inte redovisa denna 

statistik eftersom målgruppen inte överensstämmer med gruppen för denna studie som 

specifikt är, 18-29 år. Det framkom en önskan om att få deltagarnas upplevelser belysta på ett 

djupare plan eftersom korta enkäter ofta besvaras snabbt och det är svårt att fånga deltagarnas 

upplevelser på ett fullständigt och noga genomtänkt vis. Genom att ta del av tidigare 

utvärderingar och styrdokument samt Jobbtorgets informationsmaterial har bakgrund och 

arbetsmetoder kunnat beskrivas. Inledningsvis har rapporten tagit del av tidigare forskning 

kring ungdomsarbetslös och återger detta i korthet. För att kunna beskriva arbetsmarknaden 

för ungdomar i Kalix har information från Arbetsförmedlingen inhämtas genom telefon med 

ansvarig på Arbetsförmedlingen i Kalix De siffror och statistik som återges i studien är 

hämtade från Arbetsförmedlingens statistik. En svårighet med statistik över 

ungdomsarbetslöshet är att det går att mäta arbetslöshet på flera olika sätt, viket kan medföra 

svårigheter att jämföra statistik lokalt och nationellt. Siffor kring arbetslöshet definieras olika 

beroende på om det är öppen arbetslöshet, de som ingår i åtgärd via Arbetsförmedlingen och 

ungdomar som studerar.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Jobbtorget stödjer de arbetslösa ungdomarna i 

deras etableringsprocess. Detta är en vetenskaplig rapport där frågeställningarna ska belysa 

ungdomarnas situation på arbetsmarknaden i Kalix på ett övergripande sätt genom att 

identifiera hinder och möjligheter. Därefter ska studien analysera Jobbtorget specifikt för att 

identifiera på vilket sätt Jobbtorgets bidrar till ungdomarnas egen försörjning. Jobbtorget 

riktar sig individer upp till 65 år och för att kunna fånga deltagare som är ute i anställning 

idag och tidigare deltagit i Arena Ung har jag valt att intervjua personer i 18-29 års ålder. 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med deltagare som varit med i 

Arena ung eller Jobbtorget och personal från socialtjänst och Jobbtorget. Kvalitativ metod 

innebär att  studera och lägga fokus på enstaka händelser och detaljer som kan tillmätas stor 

vikt och bidrar till att skapa förståelse (Thurén, 2002). Denna metod kan bidra med djupare 

och bredare svar än genom enkäter.  Kvalitativ data finns redan via enkäter och statistik och 

kräver även ett större urval för att få en  bredd och kunna skapa statistiska samband. Vidare 

kan även interaktion i form av kroppspråk och samspel fångas upp under en intervju. Genom 

att skapa en trygg och avslappnad miljö under intervjun kan intervjupersonen lättare berätta 

personliga reflektioner som kräver en viss eftertanke (Lantz, 2007). 
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Intervjuerna har utformats efter en intervjuguide med vissa förutbestämda öppna frågor 

(bilaga 3). En intervjuguide är en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en rad 

intervjuer med olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att alla intervjupersoner får 

möta relevanta och likartade teman. Tillvägagångsättet ger en viss säkerhet för att 

undersökningen får en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas 

och jämföras med varandra (Jacobsen, 1993). Deltagarna och intervjuaren har i ett öppet 

samtal med dessa frågor som grund fört ett resonemang kring Jobbtorgets verksamhet och det 

personliga engagemang som personen upplever sig ha.  

Intervju med socialtjänst och personal från jobbtorget 
För att få en förståelse kring Jobbtorgets arbetsmetoder och samverkansprocessen mellan 

socialtjänst och Jobbtorget har socialsekreterare och personal från Jobbtorget intervjuats 

initialt. Syftet var att dessa aktörer skulle kunna bidra med synpunkter på förbättringsområden 

samt att komma med värdefulla infallsvinklar kring verksamhetens utformning. Detta 

perspektiv skall även vara ett komplement till de upplevelser som ungdomarna berättar om. 

En socialsekreterare har intervjuats genom ett besök på socialtjänstens kontor. 

Socialsekreteraren har god insikt i Jobbtorgets verksamhet och har även arbetat med Arena 

Ung. Personal från Jobbtorget har deltagit i en gruppintervju för att få en så bred insikt i deras 

arbetsmetoder som möjligt. Personalen arbetar med lite olika delar i verksamheten, såsom 

samordning av praktikplatser, gruppaktiviteter och yrkesvägledning, genom att föra ett 

gemensamt samtal utifrån en frågeguide som berör samverkan, arbetsmetoder och deras 

upplevelser av verksamheten kunde de komplettera varandra med information och det 

behövdes således inte flera enskilda intervjuer med personalen. För att kunna behålla 

personalens integritet och anonymitet kommer personalens tankar att redovisas utan att ange 

namn. Det är inte relevant för resultatet att veta vem i personalgruppen som uttryckt en åsikt 

specifikt utan personalen har i ett samtal bekräftat och kompletterat varandras åsikter och en 

helhetsbild redovisas. 

Intervju med ungdomar 
Kontakt med deltagare har skett i samråd med Jobbtorgets personal som har varit behjälpliga 

med att kontakta avslutade deltagare som befinner sig i arbete och även informerat aktiva 

deltagare om möjlighet att medverka i studien. Ungdomarna har fått både muntlig och 

skriftlig information om syftet med studien (bilaga 2). 

Det har genomförts sex intervjuer med ungdomar i olika faser i arbetslivet, med en spridning 

från de som deltagit sex månader till de som är ute i en subventionerad anställning och 

slutligen de som har en självständig försörjning. Av de intervjuade var 2 personer kvinnor och 

4 personer män. En person var född utomlands och övriga var uppväxta på orten. Intervjuerna 

genomfördes i samråd med ungdomarna på överenskommen tid i Jobbtorgets lokaler eller ute 

på arbetsplatsen. Samtliga ungdomar gav sitt godkännande till att intervjuerna kunde spelas 

in. Intervjuerna har pågått under ca 45 minuter och de har spelats in för att kunna 

transkriberas i efterhand. 

Ungdomarna i studien har fått fiktiva namn för att kunna redogöra för deras berättelser på ett 

smidigt och avkodat sätt. I denna studie ingår Emma, 24 år som är sjukskriven, Fatima 20 år 
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som haft en OSA sedan 2 månader tillbaka, Björn 29 år som haft OSA under 10 månader, 

Johan 27 år som har en OSA sedan sex månader, Fredrik 26 år som är inskriven på Jobbtorget 

samt Tobias 30 år som har en tillsvidareanställning. 

 Etiska ställningstaganden 
Samtliga deltagare som medverkat har fått ett informationsbrev som beskriver syftet och 

upplägget av studien (bilaga 2), därefter har de som valt att medverka undertecknat en 

samtyckesblankett. I detta fall var det mycket viktigt att deltagarna fick skriftlig information 

som de kunde läsa igenom för att aktivt besluta om deltagande. Flera av ungdomarna har 

sociala problem och behöver känna sig trygga med att berätta om sin livssituation. 

Samtyckesblanketten garanterar att materialet behandlas konfidentiellt och anonymt genom 

att vara avkodat samt att inga känsliga uppgifter kommer att lämnas ut. Genom att radera alla 

inspelade samtal direkt efter transkribering och därefter använda fiktiva namn garanterar 

undersökningen att inga uppgifter kan identifieras till de personer som medverkat i studien. 

Inför varje intervjutillfälle har upplägget och syftet lyfts fram en extra gång och personerna 

har fått information om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att 

avbryta under pågående intervju. Detta säkerställer att undersökningen följer de 

forskningsetiska riktlinjer från vetenskapsrådet kring information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet). 

 Resultat och Analys 

Genom att skriva ut samtliga transkriberade intervjuer kunde svaren jämföras och 

gemensamma koder hittas. Detta gjordes genom att markera ord från texten i marginalen av 

intervjuerna och markera med färg. Analysen och sammanställningen av resultaten har 

genomförts genom reflektiv tolkning i flera steg enligt Miles m.fl(2014). Resultaten 

presenteras i två delar där det ena perspektivet är socialtjänst och jobbtorgets åsikter och den 

andra delen är ungdomarnas upplevelser. Ungdomarnas berättelser och utsagor är den bärande 

delen i resultatet eftersom studiens syfte är att hitta framgångsfaktorer för dessa individer. 

Resultaten redovisas under teman i rapporten där de utifrån Socialtjänst och Jobbtorgets 

personal återges som arbetsmarknaden i Kalix, samverkan mellan socialtjänst och Jobbtorget, 

samverkan mellan Jobbtorget och Arbetsförmedlingen, arbetsmetoder, praktik och studier 

samt gruppaktiviter. Ungdomarnas upplevelser redovisas utifrån deras upplevelse av 

arbetsmarknaden i Kalix, personliga hinder för att få ett arbete, utbildning, Jobbtorgets stöd i 

processen mot egen försörjning, upplevelsen av att ha en anställning, samt förbättringar och 

synpunkter på verksamheten. Citat från intervjuerna har använts för att förtydliga och 

fördjupa resultatet. Analysen av resultaten har därefter kopplats till de teoretiska begrepp som 

tas upp i rapporten. 

Tillförlitlighet och användbarhet 

Studien har genomförts och planerats utifrån sju-stegsmodellen som presenteras i Burell och 

Kylén(2003). Grundtanken kring urvalet var att genomföra 4 intervjuer med kvinnor och 4 

intervjuer med män för att få en jämn könsfördelning samt för att kunna hitta en spridning 

bland deltagare som nyligen börjat på Jobbtorget, de som varit med en längre period och 

sedan de som är ute i en anställning. Urvalet av deltagare har diskuterats med personalen från 
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Jobbtorget som har kontaktat avslutade deltagare samt de som är ute på praktik. Tanken kring 

urvalet var att personalen skulle ta den första kontakten med deltagare eftersom de har 

tillgång till namn och telefonnummer. För att säkerställa att urvalet skulle bli så representativt 

som möjligt diskuterade vi lämpliga deltagare utifrån personernas ålder och kön samt tiden de 

medverkat på Jobbtorget. Vid den första kontakten med Jobbtorgets personal fick deltagarna 

informations- och samtyckesblanketten utdelad på papper eller skickad på mail. Jag fick ingen 

ytterligare information kring deltagarna i detta skede. 

Det visade sig svårt att få deltagare att medverka i studien eftersom flera av personerna har en 

problematik och en bakgrund som de inte känner sig bekväm att berätta om. Jobbtorgets 

personal har kontaktat flera personer som tackat ja för att i slutändan då det närmat sig 

intervju avbokat denna. Reliabilitet anger tillförlitlighet i undersökningen, det vill säga 

kvaliteten i insamlingen (Burell, Kylén, 2003). Totalt genomfördes sex intervjuer med två 

kvinnor och fyra män och urvalet har en spridning över ålder, kön, etnicitet och 

sysselsättning. Det finns en risk i att Jobbtorgets personal har valt ut kandidater som de anser 

är lämpliga att medverka i studien och således valt bort kandidater som kunde bidragit med ett 

mer kritiskt resultat. Eftersom studien skall fokusera på framgångsfaktorer var det av stor vikt 

att möta deltagare som har gjort en positiv utveckling. Detta är något som kan ha påverkat 

utfallet i studien. Det gick dock att urskilja tydliga teman och likheter bland personernas 

berättelser. Detta går att tolka som att det finns en viss mättnad i materialet, dvs att fler 

intervjuer kanske inte skulle bidragit med högre variation och spridning av åsikter. En 

deltagande observation av verksamheten i form av medverkan på gruppaktiviteter skulle även 

kunna stärka tillförlitligheten ytterligare. För att motverka brister i urvalet av deltagare har 

intervjuer genomförts med personal från Jobbtorget och socialtjänst. Detta perspektiv har 

bidragit till en bra helhetsbild av verksamheten. 

Validitet avser värdet och användbarheten hos insamlad data (Burell, Kylén, 2003). Data som 

samlats in i studien anses vara relevant och trovärdig samt är tillräckligt omfattande för att 

kunna genomföra analys och slutsats. De personer som valt att medverka i studien har delat 

med sig på ett djupare plan och bidragit med en bredd till studien och det insamlade materialet 

är omfattande. Intervjuerna har genomförts på ett avslappnat sätt och deltagarna har bidragit 

med olika perspektiv och reflektioner. Eftersom det var samma intervjuguide för samtliga 

intervjuer har jag som samtalsledare kunnat ställa frågor utifrån olika perspektiv och kunnat 

fånga oklarheter med följdfrågor under intervjun. Genom att aktivt lyssna på personerna och 

endast notera stödord kunde jag hålla fokus och ögonkontakt med intervjupersonen. Jag 

noterar att min intervjuteknik har utvecklats till en högre nivå under min studietid och att 

kvaliteten hos mig som intervjuare har förbättrats. Detta gjorde att intervjuerna flöt på bra och 

att ett bra samtalsklimat skapades. Resultaten har även transkriberats och noggrant överförts 

med hjälp av kvalitativ analys, detta gör att resultaten ger en högre grad av tillförlitlighet. Det 

gick att urskilja tydliga teman och besvara frågeställningarna. Validiteten för denna 

undersökning anses därmed vara god och resultaten stöds av tidigare forskning och teoretiska 

resonemang i undersökningen.    
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5. Personalens perspektiv på Jobbtorgets verksamhet  

Socialtjänsten är den första instans som deltagarna möter innan de blir inskrivna på 

Jobbtorget. De enskilda socialsekreterarna handlägger och tar beslut om kompetenshöjande 

åtgärd på Jobbtorget för deltagaren. Därefter sker samverkan med Jobbtorget för inskrivning 

och planering av uppstart. På jobbtorget arbetar en socialpedagog och en arbetskonsulent som 

är kursansvariga för de individfokuserade aktiviteterna. Arbetsmarknadsansvarig samt 

arbetsmarknadshandläggare planerar och ansvarar för praktikplatser och skyddade 

anställningar som genomförs inom Jobbtorget. Nedan redovisas den samlade bilden som 

framkommit genom intervju med socialsekreterare och personal på Jobbtorget. 

 

 Bilden av arbetsmarknaden i Kalix 

Socialsekreterare och personal på Jobbtorget beskriver att arbetsmarknaden på orten är ganska 

snäv. De menar att de jobb som erbjuds oftast finns inom den kommunala sektorn och utbudet 

av jobb är därmed begränsat. Vidare uttycker de även att de lediga jobb som finns inom den 

kommunala sektorn är svåra att få på grund av att det kan vara svårt att ta sig in på den 

marknaden. Behovet av vikarier finns men systemet för att få ut vikarier är avancerat, vilket 

gör att det blir svårt för de arbetssökande att få de lediga jobb som finns.  

Arbetsmarknaden ställer även högre krav på utbildning idag. De menar att de formella kraven 

på utbildning gör att den praktiska erfarenheten av ett yrke som utgör en oerhörd kompetens 

knappt räknas idag. Exempelvis kan en person ha jobbat 20 år inom vården utan att ha behörig 

vårdutbildning. När denna person blir arbetslös är det svårt att räkna den informella 

kompetensen iform av arbetslivserfarenhet eftersom formell utbildning efterfrågas idag. Den 

personen skulle kunna tillgodoräkna sig stora delar av utbildningen eftersom den praktiska 

kunskapen redan finns, men detta är inte möjligt idag. Detta medför att det blir svårare att 

komma in som outbildad på arbetsmarknaden. 

Personalen tar upp att de största hindren som de unga möter på arbetsmarknaden är bristande 

utbildning och psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är mer påtaglig och synlig idag menar de 

och uttrycker att den blir en börda på vägen mot egen försörjning. De flesta klienter som 

kommer till socialtjänsten är killar som har hoppat av gymnasiet ofta i kombination med en 

psykisk ohälsa i grunden. Det är vanligt att ungdomarna inte kan klara skolan på grund av 

dyslexi eller något annat hinder som t.ex. ADHD. Personalen på Jobbtorget menar att det är 

vanligt att det funnits ett funktionshinder som skapar problematik utan att personen fått veta 

om det under sin skolgång. Vidare menar personalen att de personer som haft problem med 

skolan i högstadiet ofta fortsätter att ha problem på gymnasiet eftersom alla gymnasieprogram 

innehåller teoretiska ämnen. När individerna passerat 25-års ålder och har lämnat 

ungdomsstadiet så kan det kännas långt bort och jobbigt att tvingas komplettera sina 

grundskolebetyg. Individerna drabbas därmed av bristande utbildning under hela sin 

yrkesverksamma framtid.  
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Så här säger en av kvinnorna ur personalen: 

 

//tänk dig själv en man i 55 års ålder som vill börja plugga upp gymnasiet 

liksom för att han är less på att vara arbetslös. Det är ju så trist, han har ju 

redan den kompetensen. Jaha ska han läsa in det som han redan kan 

praktiskt? Det kan ju vara den där plugg-grejen som inte funkar, inte 

kunskapen i sig.// 

 

Personalen på Jobbtorget beskriver att de strävar efter att vara en neutral enhet, varken 

socialtjänst eller en myndighet. På detta sätt kan de hjälpa individerna att förklara vad de olika 

instanserna betyder och hur deltagarna ska förhålla sig till dessa utan att personalen tar parti 

för någon instans. Deras erfarenhet av individer med funktionshinder är att de ofta saknar 

nätverk och har en stor inneboende frustration då de inte förstår hur allt fungerar i samhället.  

 

 Urval och inskrivning i verksamheten 

Socialsekreteraren berättar att personerna som får försörjningsstöd kategoriseras. De personer 

som är arbetslösa och står till arbetsmarknadens förfogande ska vara inskrivna i en aktivitet. 

Jobbtorget är socialförvaltningens kompetenshöjande verksamhet dit personer som inte deltar 

i Arbetsförmedlingens kompetenshöjande program anvisas för att få fortsatt försörjningsstöd. 

De personer som blir hänvisade till Jobbtorget får ett brev med information om detta med 

posten. Individer som känner att detta inte kommer att fungera för att de är sjukskrivna eller 

känner oro inför att börja där kan invända mot beslutet. Oftast grundar sig en invändning på 

en känsla av otrygghet inför det nya och en rädsla för att gå dit. Socialsekreteraren menar att 

deras roll i detta blir att hjälpa klienten att våga ta steget mot den föreslagna åtgärden. 

Tillsammans med en socialsekreterare kan de besöka Jobbtorget för att visa Jobbtorgets 

styrkor och arbetsmetoder.. Så här berättar socialsekreteraren: 

  

 Då klienten säger att de vågar inte gå dit, brukar jag säga att:                                                            

- Ja men då kan de hjälpa dig att våga det, eftersom de jobbar så nära. 

Vi gör den första grejen här och sedan så har vi ett överlämningssamtal 

med Jobbtorget. 

 

Personalen på Jobbtorget berättar att det första mötet är ett samtal tillsammans för att skapa 

sig en bild av personen och se var den befinner sig och vad den vill. Det varierar från person 

till person vad de tänker sig, en del har en färdig bild medan andra har mer akuta saker att ta 

tag i först. Det kan handla om basbehov som att få pengarna att räcka till mat och räkningar i 

ett första skede innan de ens kan fundera på framtiden. 
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 Samverkan socialtjänst och Jobbtorget 

I nuläget sker samverkansmöte en gång varje månad då socialsekreterare och personal från 

Jobbtorget träffas tillsammans. Socialtjänsten har ett överlämningssamtal där de berättar 

kortfattat om personer som är aktuella för inskrivning på Jobbtorget. Vidare under 

samverkansmötena sker en dialog kring de deltagare som är inskrivna på Jobbtorget. 

Socialtjänsten får veta hur det fungerar och om det finns några problem för enskilda deltagare.  

Det framkommer att samverkan i nuläget fungerar bättre eftersom socialtjänst och personal 

från Jobbtorget kan rapportera i samma datorsystem och skriva meddelanden åt varandra 

internt. Tidigare har det funnits en svårighet i att kommunicera eftersom socialtjänsten har 

ansvaret för behandling och myndighetsutövning och det behöver finnas ett gemensamt tänk 

kring individerna. Nu sker dialog på samverkansmötena kring hur de ska jobba tillsammans 

och psykiatrin medverkar även vid behov 

Det finns individer som inte fungerar i verksamheten av olika orsaker, det kan bland annat 

röra sig om psykisk ohälsa som gör att personen inte känner sig redo för en förändring i sitt 

liv just nu. Vid dessa tillfällen sker en överlämning från Jobbtorget där de skrivs ut och återgår 

till Socialtjänsten. Socialtjänsten har ansvaret för deltagarna under tiden de befinner sig på 

Jobbtorget. En direkt konsekvens vid frånvaro är inkomstbortfall och i samband med detta har 

socialsekretereraren ett samtal med personen. Socialsekreteraren menar att en person som är 

på väg att sluta ofta kan hitta tillbaka till Jobbtorget och inse att de inte vill sluta där då de inte 

får någon ersättning.  

 

 Samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorget 
Målsättningen är att de som upprätthåller försörjningsstöd ska komma ut i praktik eller 

anställning. Jobbtorget strävar efter att släppa deltagarna så att de blir mer och mer 

självständiga för att i slutändan kunna gå över till Arbetsförmedlingen. Så fort en deltagare får 

en anställning blir de utskrivna från Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kommer in 

istället. 

Arbetsförmedlingen är den instans som är med i ett samarbete och finansierar den 

subventionerade anställning som deltagarna erbjuds under ett år. Under den perioden är det 

Jobbtorget som har ansvaret för uppföljning av deltagarna. Personalen berättar att de redan 

vid inskrivningen av deltagarna i deras verksamhet har en dialog med Arbetsförmedlingen. 

Om jobbtorget anses vara den mest lämpliga kompetenshöjande åtgärden sker en överlämning 

genom att ett sekretessavtal upprättas. Genom detta kan Arbetsförmedlingen släppa på sina 

krav och Jobbtorget får mandat att arbeta med personen. 
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Jobbtorgets arbetsmetoder 

Socialsekreteraren berättar att de märker av effekten av Jobbtorget genom att de har färre 

ärenden att handlägga. Jobbtorget är ett ganska nytt koncept med subventionerade 

anställningar där alla personer upp till 65 år ingår. Tidigare då det hette Arena Ung var 

målgruppen enbart ungdomar. Socialsekreteren berättar att de kan ha bearbetat en deltagare 

under en längre period som haft ett motstånd till att börja på jobbtorget. Resultatet av 

Jobbtorgets arbete märks då denna person till slut vågar prova verksamheten och det därefter 

fungerar så bra för individen så att personen lyckas ta sig hela vägen till en anställning. Det är 

en stor framgång för individen att lyckas få egen försörjning. Socialsekreteraren beskriver det 

så här: 

 

Det är så otroligt mycket värt då man jobbar med människor som varit 

arbetslös i tre år att få berätta att:  

– Ja, från och med nästa månad behöver du inte se mitt ansikte nå mer… 

De blir så jäkla glada, det bara lyser om dem. 

– Är det sant, ska jag få jobba (skratt). 

 

 

Socialsekreteraren beskriver att Jobbtorgets styrka är att de fångar upp individen då den håller 

på att falla, de väntar inte tills de har trillat ner på golvet. De ser individen och kan stämma av 

hur mycket personen klarar av just nu genom att ha en bra kommunikation. Det går 

exempelvis att börja arbeta 50 procent och sedan gå upp i tid då det fungerar. Hon menar att 

personalen har ett bra grepp om de flesta personerna så att de inte stampar runt på samma 

ställe utan ger dem rätt utmaningar för att utvecklas vilket leder till att personalens arbete blir 

förberedande i processen mot egen anställning.  

Jobbtorgets personal beskriver att deras styrka ligger i att de hela tiden arbetar med individens 

förutsättningar. Det kan handla om att personen inte har ett så bra kontaktnät och de kan ha 

bristande sociala relationer till sin familj eller att deras stöd finns på annan ort. Jobbtorget kan 

erbjuda stöd i vardagen genom att följa med på läkarbesök eller till psykiatrin. Deras uppgift 

som personal blir även att vägleda deltagarna kring myndighetsutövning och byråkratin som 

finns i brev, papper och hur man fyller i blanketter. Deltagarna känner tilltro till personalen 

eftersom de får hjälp med viktiga saker som utgör ett hinder i deras vardag. Personalen menar 

att deras arbete är tidskrävande för att deltagarnas utvecklingsprocess kräver ett långsiktigt 

engagemang för att hjälpa personerna framåt. Individerna kan ha mentala hinder och saknar 

ofta tilltro till sin egen förmåga. Så här säger personalen: 

 

Det är just den biten tror jag, vad det än gäller så finns vi där, det skapar 

förtroende. Då är det också lättare att ställa krav sedan.  

Att kunna vara bryggan över till något som leder till egen försörjning, 

men personen har byggt upp en bild av att de aldrig kommer att klara sig 

dit. 
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Personalen menar att deras relation till deltagarna bygger på tillit och förtroende som i 

slutändan leder till att individen blir trygg i sig själv och därmed kan skapa  mål och strategier 

i livet. För att kunna gå en utbildning  måste de exempelvis först lära sig att passa tider och att 

kunna hantera rutiner och regler för att därefter klara av att fullfölja sina studier.  

Personalen berättar att det är viktigt med god struktur och att deltagarna får tydlig information 

kring deras situation. Det handlar om vägledning och att bygga ett förtroende genom att följa 

med ut på en arbetsplats och prata med arbetsledaren. Personalen tar kontakt och kan vara ett 

stöd i dialogen mellan arbetsgivaren och deltagaren. Detta leder till att personen kan känna sig 

trygg och det blir lättare att uttrycka sina behov och förklara hur personen vill att 

arbetsplatsen ska anpassas efter deras önskemål.  

Tillgängligheten är en viktig del i Jobbtorgets arbetsmetoder. Verksamheten finns i samma 

lokaler som lärcentret där vuxenutbildningen finns. Genom att ha öppet varje dag och vara 

anträffbara på telefon och e-post ska det vara lätt för deltagarna att ta kontakt med personalen. 

Tillgängligheten är det som till stor del skiljer Jobbtorget gentemot Arbetsförmedlingen. 

Jobbtorget har tid och möjlighet att coacha deltagarna intensivt då de inte har så stora volymer 

av individer som Arbetsförmedlingen har. Fördelen blir att personalen kan nå deltagarna på ett 

djupare plan och då kan det komma fram fler saker och behov som i slutändan gör att 

deltagaren fungerar bättre även hos Arbetsförmedlingen.  

Effekten av Jobbtorgets arbete är inte alltid mätbart i siffror eftersom insatserna sällan leder 

direkt till ett jobb efteråt. Det viktiga är att deltagarna tar fler steg närmare arbetsmarknaden 

så att de upplever en positiv förändring. Det sista målet är att ha personerna i de kommunala 

anställningarna där kvoten är fylld för året. Personalen kan däremot se att en subventionerad 

anställning ofta leder vidare till vikariat vilket innebär att individen har fått in en fot på 

arbetsmarknaden och skapat sig kontakter för framtiden. 

 

Praktik och studier 

Det vanligaste förloppet för deltagarna på Jobbtorget är att de väljer att gå ut på praktik för att 

det finns ett tydligt mål med detta. Syftet är att avklarad praktik kan innebära en möjlighet till 

anställning sedan. De flesta personer har en önskan om att få en komplett utbildning i form av 

godkända gymnasiebetyg eller en yrkesutbildning och förstår att detta krävs för att få ett mer 

kvalificerat jobb. Personalen menar att det är ett stort steg att ta om individerna haft 

motgångar med tidigare studier och lyfter därmed inte upp studier i det första skedet på 

Jobbtorget. Möjligheten att studera är i stället något som får växa fram då personerna är redo 

eftersom det är viktigt att få lyckas och känna framgång med sina resultat. Så här säger 

personalen: 

 

De provar det och kanske misslyckas även som vuxen, då säger vi: 

– spara det där tills du vet vad du vill 

 

 



19 

De som vill studera har möjlighet att prova på att studera på Komvux som finns i samma 

lokaler och deltagarna kan träffa lärarna som förklarar kursens innehåll och går igenom 

böckerna innan de börjar. Arbetsförmedlingen har ett samarbete med Folkhögskolan som 

jobbar på liknande sätt men önskan om att gå på Folkhögskola är inte lika stor bland 

deltagarna för de vill gärna läsa enskilda kurser och kombinera det med annat tex praktik. 

 

Gruppaktiviteter 

Jobbtorget erbjuder deltagarna olika aktiviteter i grupp eftersom personalen ser en vinst i att 

deltagarna träffar likasinnade och genom möten med andra kan inspirera och motivera 

varandra. Det fungerar även bättre att genomföra studiebesök eller riktade aktiviteter i grupp 

eftersom deltagarna kan dela sina upplevelser genom diskussioner med övriga i gruppen. 

Deltagare som är ute på praktik eller har en anställning erbjuds att delta i återträffar med olika 

teman där det kan vara en gästföreläsare från facket eller besök av arbetsgivarenheten som 

informerar om något. Hälsa är ett återkommande tema eftersom friskvård och välbefinnande 

är en viktig parameter i processen att stärka den personliga utvecklingen. Vidare menar 

personalen att de processer som skapas hos deltagarna är inre reflektioner och tankar som inte 

syns utanpå utan som sker i det dolda. Effekten av personlig utveckling kan komma långt 

senare och resultaten kan ske omedvetet. Därför går det inte alltid att göra en återkoppling i 

framtiden till det arbete som sker på Jobbtorget idag. Jobbtorget ger deltagarna förutsättningar 

att växa och utvecklas under en lång tid. 
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6. Deltagarnas upplevelser av Jobbtorget och Arbetsmarknaden 

Denna sammanställning bygger på sex intervjuer med ungdomar som deltagit i Jobbtorgets 

verksamhet. Deras upplevelser av Kalix som bostadsort redovisas, deras hinder och 

möjligheter till arbete samt synen på Jobbtorgets verksamhet.  

  

 Kalix som bostadsort och arbetsmarknad 

Ungdomarna beskriver att de tycker att samhället är litet, gemytligt och att det är nära till 

släkten. De är eniga om att Kalix har mycket att erbjuda trots att det är ett litet samhälle i form 

av fritidsintressen som konst, musik, skapande, träning, frilufsliv och möjlighet till att skruva 

i motorer. De trivs bra och menar att de har sina vänner här vilket är en av anledningarna till 

att de bor kvar på orten.  

 

Ungdomarna berättar att det är svårt att få jobb i Kalix och ingen av personerna har fått jobb 

via Arbetsförmedlingen. De menar att det krävs ett bra kontaktnät via bekanta för att lyckas få 

ett jobb och de tror att det är hård konkurrens om de jobb som finns. Flera av ungdomarnas 

vänner har flyttat från Kalix och av de som bor kvar är det vanligt att veckopendla för jobb i 

gruvindustrin i Malmfälten eller att jobba inom vården. Ungdomarna menar att det är svårt att 

bo kvar i Kalix om man är ute efter mer ambitiösa mål i arbetslivet som kräver högre 

utbildning. Det finns ett motstånd gentemot att flytta eftersom de är rotade i Kalix och har sitt 

kontaktnät i form av släkt och vänner på orten. En flytt innebär ett risktagande som Björn 

säger: 

              Jag skulle egentligen vilja bo någon annanstans, men har som grott fast 

här, jag menar man är ju född här och så… 

             Jag har inte velat ta nå risker och bara ge mig av till Stockholm och 

söka jobb… 

 

Fatima har bott i Kalix i snart 5 år och trivs mycket bra. Familjen utgör hennes nätverk och 

hon har inga andra vänner i Kalix. Hon menar att skolan var en naturlig kontaktyta för att få 

vänner då hon studerade på gymnasiet, men att klassen numera är splittrad och det är svårt att 

få nya vänner. Trots detta så vill hon bo kvar i Kalix för det är ett litet och trevligt samhälle. 

Johan som är utbildad mekaniker har jobbat i flera år efter gymnasiet på flera olika 

arbetsplatser i Kalix och i grannkommunen. Han menar att han inte kan flytta från Kalix för 

att han har en dotter som gör att han måste bo kvar här. Han beskriver arbetsmarknaden som 

rörlig med korta anställningar och säsongsbetonad genom att det finns fler jobb under 

sommaren då turistsäsongen drar igång.  
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Så här säger Johan: 

 

Ibland så får man jobba ett år, ibland ett halvår sedan så skär de ner.. 

och så har man inte hunnit skaffa sig nått nytt. Det är svårt att få ett fast 

jobb, kanske på större ställen men här går det upp och ner, sommartid 

får man jobba hur mycket man vill nästan. 

 

Personliga hinder för att få ett arbete 
De ungdomar som är sjukskrivna beskriver att deras hinder på arbetsmarknaden är den fysiska 

hälsan i form av bristande ork och nedsatt arbetsförmåga. Emma menar att hennes 

problematik kräver en arbetsplats där hennes kropp orkar och att det alltid finns med i 

bakhuvudet i hennes framtidsplaner. Hon kommer inte att orka med tunga lyft eller ett allt för 

stillasittande arbete. Johan berättar på liknande sätt att hans sjukdom ger honom ett 

arbetshinder i form av bristande ork, så att han för närvarande inte kan ha ett normalt arbete. 

Fatima berättar att det största hindret för henne är att hon saknar gymnasieutbildning, 

eftersom hon bara gått 7 år i skola i sitt hemland och hon behöver även förbättra sina 

kunskaper i svenska för att kunna söka jobb.  

De övriga ungdomarna beskriver att deras funktionshinder är det största hindret på 

arbetsmarknaden för dem. Tobias menar att hindret till största del ligger hos honom själv 

genom att han har satt upp en barriär för sig själv för att det rent funktionellt går att lösa med 

tekniska hjälpmedel idag. Tobias har arbetat mycket med synen på sig själv och kan idag se 

sitt funktionshinder på ett annat sätt och säger: 

Det kan ses som en styrka om det främjas på rätt sätt, det gäller att hitta 

de vägarna, hur det ska bli en styrka. För gör man fel och lyfter det 

dåliga, för att bli bekräftad så kommer den här personen att göra det 

dumma självfallet. Det är en väldigt riktad energi som man kan styra åt 

rätt håll. 

 

 

Tobias menar även att han gärna vill dölja sitt handikapp så länge det går i en arbetssituation 

för att människor har en förmåga att se det före allt annat. För att inte bli missförstådd och 

dömd i förväg så undviker han att skylta med sina problem. Björn och Fredrik berättar 

liknande om att deras funktionshinder begränsar deras förmåga till motivation och långsiktig 

planering. De menar att funktionshindret ger en förklaring till deras beteende men inte 

kommer med någon lösning. Björn säger att det ibland kan vara lättare att förklara för sin 

omgivning varför han fungerar som han gör, så att deras förståelse blir högre. Han säger att 

han vill vara hemma mycket och inte kan tänka sig att flytta från orten innan hans personliga 

problem har blivit bättre.  

Två av killarna tar upp att de saknar körkort och att det är ett hinder på arbetsmarknaden. 

Fredrik kan inte vara så flexibel och rörlig som Arbetsförmedlingen önskar. En förutsättning 
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för att kunna pendla i Norrbotten är körkort och egen bil eftersom det inte är hållbart att 

dagpendla 30 mil enkel väg med buss. Det framkommer att körkort ofta krävs även för 

städjobb på orten. Killarna är inte intresserade av att ta körkort på grund av kostnaden och 

tiden de måste lägga ner på det. 

Utbildning 
Samtliga killar ser inte studier som en möjlig sysselsättning i framtiden på grund av att de av 

olika anledningar inte har uppskattat skolan så mycket. De har gått olika yrkesinriktade 

program på gymnasiet och hoppas istället att deras skyddade anställningar ska leda vidare till 

jobb i framtiden. Tjejerna är positivt inställda till studier och har planer på att vidareutbilda 

sig på högskola. 

Fatima önskar utbilda sig till förskolelärare i framtiden om hon lyckas med de förberedande 

studierna på Komvux. Hon ser en lång och krävande väg framför sig i form av höga 

prestationskrav men menar att det går att kämpa för att ta sig dit eftersom hon har en tydlig 

bild av vilket yrke hon vill ha. Emma har under sin tid på jobbtorget studerat matte på 

Komvux och ansåg att det var flexibelt och väldigt roligt. Då föddes tanken om att studera 

vidare i framtiden. Hon har bra betyg från gymnasiet och ser inga större hinder till att börja 

studera på heltid. Emma säger att jobbtorget varit en stor hjälp i att ta reda på vilket yrke som 

passar henne och vad hon vill jobba med i framtiden. Hon resonerar kring att välja utbildning 

efter de yrken som det finns jobb inom på orten i framtiden. Så här säger Emma:                                                                                                                                

               Jag skulle kunna tänka mig att studera vidare i framtiden, frågan är 

bara vad…det är det vi tar reda på här… Starta eget eller studera, jag 

har för många tankar som vill åt olika håll, vad ska jag satsa på ? 

          

               Att studera innebär ett val utifrån de olika utbildningsalternativ som finns och det 

kan vara stressigt att inte veta vilket val som ska göras för individen. 

Björn nämner att han saknar några kurser för att få fullständig gymnasiebehörighet och känner 

att han någon gång borde ta tag i det för att det är en bra sak att göra. Han säger att han i 

teorin inte har något emot att studera på universitet men att motivationen skulle bli ett hinder i 

praktiken. Idag ser han sin tillvaro som ordnad och menar att han inte vill göra en stabil 

tillvaro osäker genom att ta risken och börja studera.  
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Jobbtorgets stöd i processen mot egen försörjning 
Samtliga ungdomar nämner att en av Jobbtorgets styrkor är att personalen har en väldigt fin 

individkontakt. De uttrycker att personalen gör ett bra jobb och att de har fått ett bra stöd från 

jobbtorget och ungdomarna menar att de inte känner samma närhet och förtroende för 

Arbetsförmedlingen. 

Emma tycker att det bästa stödet är de personliga samtalen och hjälpen kring att fatta beslut 

om hennes framtid. Personalen har varit vägledande i att få henne att veta vart hon är på väg 

och hur hon ska ta sig dit. Hon menar att hon lärt sig sätta upp realistiska mål som leder 

framåt utan att bli knäckt. Emma tycker även att det är trevligt att grupperna numera är 

åldersblandade för att det är spännande och ger en bra dynamik. Hon tror att en del ungdomar 

har lätt att fastna i tristess och klagan som drar ner de andra i gruppen, vilket en ålderblandad 

grupp motverkar. 

Tobias beskriver att hans kontaktperson är en väldigt sympatisk person som är jättebra och 

trevlig. Han kände ett stort förtroende för henne och kunde anförtro sig åt henne på ett sätt 

som han inte gjort med någon annan person förut. Han säger att det var ett stort stöd att ha 

henne för hon var den enda som visste att det på pappret fanns en inlärningsproblematik. Han 

upplever att uppföljningarna alltid fungerat bra tillsammans och att samtalen genomförts på 

ett ordnad och professionellt vis.  

 

Björn säger att det stöd han fått har varit fantastiskt och menar att de personerna som han 

jobbat tillsammans med under sin tid på Arena Ung alltid kommer att vara en del av hans 

vuxna liv. Han menar att personalen stöttat honom och gett honom verktyg att hantera sin 

vardag.   Björn ger en beskrivning av att det är svårt att klara sig på egen hand och personalen 

har hjälpt till att bygga upp en stabil vardag. Så här säger Björn: 

Alla grejer jag försökt med faller då det inte funkar runtikring. Jag orkar 

inte fortsätta smida det där svärdet att ta ihjäl draken med om allt 

runtikring inte funkar.. det måste vara stabilt. 

 

Fredrik och Fatima beskriver båda två att stödet från Jobbtorget bygger på ett högre 

engagemang och är mer personligt än Arbetsförmedlingen. De menar att Arbetsförmedlingen 

inte genomför lika täta uppföljningar av sina deltagare utan släpper iväg personen utan 

kontroll. De beskriver att Jobbtorgets dialog gör att anställningen känns trygg och stabil. 

Fatima säger att jobbtorget har hjälpt henne att skriva CV och att få praktikplats. 

Arbetsförmedlingen har inte gett henne det stöd hon behövde då det var svårt för henne att 

söka jobb på egen hand. Fatima säger: 

              Jag har varit där tusen gånger och visat min CV och sånt men dem säger 

bara att jag ska gå hem och söka lediga jobb på internet, att jag kan 

göra det själv. Men jag kan inte göra det själv för jag behöver någon som 

hjälper mig.  
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Emma och Björn känner att det båda två har blivit starkare i sig själva och vågar mer socialt 

efter tiden på Jobbtorget. Björn säger att han egentligen är en introvert person men att det 

numera går enklare att gå in i en social roll genom att kunna smälta in och anpassa sig efter 

omgivningen. Han menar att Jobbtorget har haft ett stort tålamod och stöttat honom men att 

det är han som blivit mer öppen. Han kan inte sätta fingret på vad det är som gjort det hela, 

han menar att han inte har arbetat medvetet med dessa bitar. Emma säger att det är 

gruppträffarna och personalen som har gjort henne modigare än hon var för 4 år sedan. Idag 

vågar hon söka kontakt med nya människor i större utsträckning än tidigare och säger att det 

har stärkt hennes självkänsla. Hon säger att det är väldigt viktigt att ingå i ett socialt 

sammanhang för att inte bara sitta hemma.  

Upplevelsen av att ha en anställning 
Samtliga av ungdomarna som har en 1-årig anställning känner att de trivs mycket bra på sin 

arbetsplats. De har själva fått vara med och styra över vilken typ av arbete som skulle passa 

dem utifrån deras intressen. Det är främst sociala fördelar som de lyfter fram som det bästa 

med arbetet i form av arbetskamrater, en meningsfull tillvaro och att de numera har en stabil 

inkomst.  

              Det var jättetråkigt att bara vara hemma, och bara sitta och hänga, 

men nu då jag jobbar tänker jag inte lika mycket som förut. Det är 

roligt att jag inte behöver pengar från någon annan heller, nu jobbar 

jag själv och betalar min hyra och sånt. Förut var det så tråkigt.              

säger Fatima 

 

Ungdomarna beskriver att de genom att ha en skyddad anställning numera har en bra inkomst 

vilket underlättar deras vardag. De uttrycker att det inte är lätt att leva på socialbidrag och att 

de numera har en meningsfull tillvaro och själva kan styra över sin ekonomi. De berättar att 

det är psykiskt påfrestande att gå hemma utan en vettig sysselsättning. Johan menar att trots 

att han har ett fysiskt arbetshinder som påverkar hans arbetskapacitet och ork så kanske han 

skulle jobbat ändå för att motverka rastlösheten av att gå hemma. Men nu så kan han 

arbetspröva efter sina förutsättningar vilket underlättar mycket för hans framtid. Björn säger 

att han såg fram emot sin OSA väldigt mycket därför att han visste att det skulle anpassas 

efter hans förutsättningar och att det är lättare att kunna motivera sig själv eftersom han 

äntligen skulle få en vanlig lön. Björn säger: 

 Jag skulle slippa få nån skitpenning typ tretusen kronor i månaden, det 

är det som har sparkat undan benen för mig, det är att man inte får leva. 

 

Tobias har i flera år haft olika typer av OSA- jobb som alltid har lett vidare till en ny 

anställning och idag har han tack vare dessa erfarenheter fått en tillsvidareanställning inom 

sitt drömjobb. Tobias har redan på gymnasiet haft en tanke om att jobba med människor och 

velat använda sin sociala komptetens. Han är idag enormt tacksam över att få möjligheten till 

att göra det. Tobias säger att han har utvecklat sina sociala färdigheter på de olika 

arbetsplatserna där han varit och det har varit en bra dynamik i arbetsgruppen. Han känner att 
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han vuxit som person och fått ett bra bemötande av sina kollegor på sina arbetsplatser så att 

hela arbetssituationen upplevts som lugn och behaglig. Så här säger Tobias: 

När man får en stabil tillvaro och när man kan bygga ett socialt 

ordentligt liv så har man ju en orsak till att sköta sig och upprätthålla 

det. Det har alltid gett mig väldigt mycket. Jag menar, är du i en vettig 

miljö som inte är begränsande, utan där du kan uttrycka dig, bland 

vettiga människor.. då blir det ju klart bättre.  

 

Ungdomarna menar att de trivs bra på sina arbetsplatser för att det är trevliga och förstående 

kollegor som kan stötta dem och hjälpa dem på ett bra sätt. De känner att de får vara som de 

är och arbeta i sitt eget tempo. Arbetsuppgifterna känns meningsfulla och de får uppskattning 

även från kunder, besökare eller andra som kommer till deras arbetsplatser. Samtliga beskriver 

att de har en meningsfull tillvaro idag och slipper sitta hemma och vara nedstämda eller 

uttråkade. Ungdomarna anser att deras välmående har blivit bättre genom att få en OSA, de 

har en ordnad tillvaro med rutiner som gör att psykosomatiska besvär som magont, oro och 

stress har minskat. Samtliga ser positivt på framtiden och önskar få en fast anställning inom 

samma yrkeskategori som de arbetar inom i dagsläget. 
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 Förbättringar och synpunkter på verksamheten 
Det framkommer att det kan bli ett bättre samarbete mellan arbetsgivaren och de som skriver 

anställningen gällande anställningsform och arbetsuppgifter. En av deltagarna berättar att han 

fick utföra en massa tunga lyft på sin arbetsplats och att han har en ryggskada som påverkas 

negativt av detta. Han menar att det var svårt att säga nej eftersom han ville visa sig duktig 

och inte ville skapa problem för arbetsgivaren. Han säger att det borde finnas bättre 

arbetsbeskrivningar så att det går att stämma av om dessa följs för att den fysiska arbetsmiljön 

ska vara så bra som möjligt. Det bör finnas en högre insyn och kontroll över deltagarnas 

arbetsuppgifter. Han säger samtidigt att det är komplext och svårt eftersom många deltagare 

inte heller vill berätta om sina problem för att inte bli socialt utsatta. 

En av deltagarna menar att det finns en generationsskillnad hos personalen som är födda på -

60 och -70 talet jämfört med dagens ungdomar som är -90 talister. Personalen måste förstå att 

det är mycket svårare för ungdomar idag att få ett jobb och komma in i systemet än vad det 

var för dem. Personalen måste förstå att ungdomarnas motivation blir dämpad av detta men 

ändå så förväntas de ha samma starka motivation som deras generation. Här blir det en klyfta 

som det ibland rent generellt saknas förståelse för i samhället. Han menar att ungdomarna 

måste leva upp till hårda krav som är näst intill orimliga. Han önskar att det skulle finnas ett 

annat tänk från alla myndigheter kring att förutsättningarna idag är annorlunda och att 

verktygen skulle behövas anpassa därefter. Flera ungdomar säger att det varit tufft att gå ut 

gymnasiet och inte veta vad som ska hända sen. De känner att de på grund av detta kanske vill 

hänga sig kvar hemma där det finns en trygghet. De menar att det är ett långt steg att ta ut i 

vuxenlivet och att det idag finns en bristande förståelse för detta i samhället. 

Vidare framkommer att det finns problem med Arbetsförmedlingens och Socialtjänstens 

regler för ersättning. Ungdomarna uttrycker att de måste klara sig själv i tre månader innan de 

är berättigade till ersättning, vilket är svårt då de flesta ungdomar inte har ett stort sparkapital.  
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7. Analys av resultatet                    

Arbetsmarknaden i Kalix 

Socialsekreterare och personal på Jobbtorget upplever att arbetsmarknaden på orten är ganska 

snäv. De menar att det finns jobb inom den kommunala sektorn men att det kan vara svårt att 

ta sig in på den marknaden utan formell kompetens. Ungdomarna bekräftar att det är svårt att 

få arbete i Kalix. De menar att det sällan är Arbetsförmedlingen som förmedlat de jobb de fått 

utan det krävs ett bra kontaktnät av vänner och bekanta för att få jobb. Ungdomarna beskriver 

att de som bor kvar på orten ofta veckopendlar för arbete på annan ort eller har ett arbete inom 

vården. Vidare framkommer att de anställningar som erbjuds ofta är kortare anställningar och 

att det är svårt att få ett fast jobb. 

Ungdomarna är medvetna om att det krävs en flytt för att skaffa sig bättre yrkeskompetens 

och utbildning. Det som håller kvar personerna på orten är deras kontaktnät i form av familj, 

släkt och vänner samt att de trivs bra i Kalix. Utifrån detta perspektiv går det att tolka det som 

att det finns sociala risker kopplade till ungdomarnas livssituation. Olofsson och 

Lundahl(2013) menar att ungdomarna kan ha olika maktresurser i form av sociala nätverk och 

utbildning för att hantera anpassningskraven på arbetsmarknaden. I denna studie går det att 

tydligt påvisa att det finns ett strukturellt perspektiv som bakomliggande orsak till att 

ungdomarna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga från mindre priviligierade 

hemförhållanden, unga med ofullständig grundutbildning från grundskole- och 

gymnasieutbildning och unga med utländsk bakgrund har fått allt svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Olofsson, Lundahl, 2013). Arbetsmarknadens utbud och struktur som 

framkommer är även det en del av det strukturella perspektivet. Det framkommer att 

anställningarna ofta är kortvariga och säsongsbetonade vilket Arbetsförmedlingens statistik 

bekräftar. Ungdomarna kan inte påverka strukturerna utan blir drabbade i form arbetslöshet. 

Riskerna med arbetslöshet ställs gentemot den sociala tryggheten som individen har byggt 

upp på orten. En flytt är ett risktagande, som en av ungdomarna uttryckte det och menar att 

den sociala tryggheten i lokalsamhälletdå blir lidande. Ett risktagande i form av en flytt eller 

studier ger inga garantier för att ungdomarna får ett fast jobb på annan ort och en utbildning 

innebär studieskulder. En av ungdomarna är förälder och har ett ansvar gentemot sitt barn som 

gör att han blir bunden till orten, och då är risken att flytta för hög. Detta bekräftas av 

Piippola(2013) som menar att den sociala tryggheten i form av nätverk utgör ett stort stöd i 

vardagen. Piippola menar att detta är en viktig orsak till att individerna vill bo kvar i den 

lokala hemkommunen. Giddens(2007) menar även att den sociala tryggheten skapar känslor 

av trygghet och att slippa oro och osäkerhet. Människor behöver ordning och struktur i livet 

för att skapa sig trygghet. Riskerna med osäkra anställningar och snabba förändringar på 

arbetsmarknaden kanske kan stabiliseras genom god social trygghet för individen.  
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 Ungdomarnas hinder och möjligheter på väg mot egen försörjning  
Personalen tar upp att de största hindren som de unga möter på arbetsmarknaden är bristande 

utbildning och psykisk ohälsa. Detta stämmer väl med den bild som Olsson och 

Lundahl(2013) presenterar där utrikesfödda och personer med svag utbildningsbakgrund är 

kraftigt överrepresenterade i statistiken över ungdomsarbetslöshet. Personalen menar att det 

oftast är killar som har haft problem med grundskolan och därefter hoppat av gymnasiet. Ofta 

finns det ett bakomliggande funktionshinder som orsak till att de inte klarat av skolan. 

Flertalet av killarna som medverkar i studien bekräftar bilden av psykisk ohälsa och 

funktonshinder som sitt största hinder. Det kan finnas flera orsaker till att det är flest killar 

som har bristande utbildning. En förklaring kan finnas i genusstrukturer som Waara(2006) tar 

upp gällande synen på utbildning och arbetsmarknad. I Kalix finns det inte så många 

högutbildade personer som i övriga Sverige vilket kan påverka killarnas syn på studier. 

Waara(2006) menar att könsidentitet och könsroller påverkar ungdomarnas yrkesval. Han 

beskriver hur ungdomarna resonerar kring att bo i glesbygden och att deras framtidsplaner 

påverkas av normer och lokal kultur. Samtliga killar som medverkat i studien har gått ett 

yrkesförberedande program på gymnasiet med inriktning mot Byggprogrammet eller 

Fordonsprogrammet och arbetsmarknaden i Kalix är traditionell och könsuppdelad. 

Det individualistiska perspektivet på arbetsmarknaden som flyttar fokus från strukturella till 

individuella orsaker till arbetslöshet har fått kritik av Ulmestig(2013). Det är svårt för 

individerna att själva hantera sitt funktionshinder om de inte får hjälp och stöd av 

utomstående. På liknande sätt framkommer att det finns språkhinder i form av bristande 

kunskaper i svenska vilket blir ett problem då individen söker arbete. Två av ungdomarna i 

studien är sjukskrivna och kan därmed inte arbeta för närvarande. Ulmestig(2013) menar att 

individualiseringen gör att välfärdssystemen blir mer osäkra och att individen själv får ta 

större ansvar för sin välfärd. Han ser att försörjningsstöd som inkomstkälla har ökat för 

ungdomar som är arbetslösa.  

För att vara rörlig idag på arbetsmarknaden krävs ofta körkort, vilket flera av ungdomarna 

lyfter som ett problem. Det krävs goda ekonomiska resurser för att skaffa sig detta vilket i sig 

påverkar de svaga utsatta grupperna på arbetsmarknaden. 

 

 Perspektiv på Jobbtorgets verksamhet  

Jobbtorget är socialförvaltningens kompetenshöjande verksamhet dit personer som inte deltar 

i Arbetsförmedlingens kompetenshöjande program anvisas för att få fortsatt försörjningsstöd. 

Utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv går det att säga att Jobbtorget är en verksamhet som 

fokuserar på individen och ligger i linje med den liberala styrningslogiken som 

Ulmestig(2013) tar upp. Individen ska formas till att överta socialtjänstens värderingar om att 

de unga bör försörja sig genom arbete eller studier och att socialbidrag är en tillfällig lösning. 

Kritiken som går att utläsa från det teoretiska resonemanget är att de lösningar som 

socialtjänsten erbjuder är mer tvång än frivillighet. I denna studie går det att tolka det som att 

individerna har möjlighet att invända mot beslut om att placeras i kompetenshöjande åtgärd 

men att det finns en stark rekommendation och påtryckning från socialtjänstens sida. De 
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individer som inte deltar har inga andra alternativ till att få stöd i sin process mot egen 

försörjning. Här finns ett dilemma kring individualiseringen eftersom individerna kan få 

större frihet men också tvingas till en högre styrning(Ulmestig, 2013).   

Jobbtorget och socialtjänsten är medvetna om detta och kan i de fall det finns en osäkerhet 

och ett motstånd hos individen till att börja på Jobbtorget låta personerna ta det i sin egen takt. 

Grunden för arbetsmetoderna på Jobbtorget är individens förutsättningar och behov och 

deltagarna kan frivilligt välja att avbryta sin medverkan om det inte fungerar bra. Styrning 

mot att fortsätta att delta i verksamheten sker genom indraget bidrag om avvikelse sker 

oanmält och socialtjänsten har ett ansvar för att kontrollera och följa upp deltagarna. 

Jobbtorgets arbetsmetoder kan ses utifrån ett empowermentorienterat arbetssätt. I detta fall 

blir kommunen en resursgivare men med betoning på individuellt och kollektivt 

bemyndigande i form av hjälp till självhjälp som Trägårdh(2000) talar om. Jobbtorget arbetar 

utifrån ett individperspektiv men förstår att de arbetslösa ungdomarna ingår i ett strukturellt 

perspektiv. Jobbtorgets personal är medveten om att de bakomliggande faktorer såsom 

bristande utbildning och ohälsa påverkar individens situation. Detta synsätt på empowerment 

följer Berglund(2008) som menar att empowerment är ett verktyg för att arbeta med utsatta 

ungdomar utifrån det stöd denna grupp behöver. Personalen ser både skillnader utifrån kön 

och social klass vilket inte är individstyrda faktorer. 

Styrkan i Jobbtorgets arbetsmetod som lyfts fram av både personal och ungdomar är att de 

arbetar utifrån individens förutsättningar. Genom att personalen fångar upp individens behov 

kan de möta personen på rätt nivå. Vid inskrivningen på Jobbtorget inleds en kartläggning av 

individen där bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet samt önskemål om framtiden 

beskrivs. Utifrån detta skapas en individuell handlingsplan (bilaga 1). 

Min framtid är en orienteringskurs som ger individen ökad kännedom om sina styrkor och 

färdigheter, samt ökade kunskaper om utbildning och arbetsmarknad. Under denna kurs står 

personligheten i fokus och deltagarens inneboende resurser, styrkor och motivation lyfts fram 

för att hitta ny drivkraft ut i arbete eller studier. Därefter finns det möjlighet att testa olika 

yrken och vidga sitt kontaktnät genom praktik på olika arbetsplatser. Detta arbetsätt passar in 

på ett empowermentorienterat perspektiv som baseras på den enskilde brukarens önskemål 

och mål. Personalens roll blir att stödja deltagaren för att tillsammans utveckla individens 

egen kapacitet att lösa problem och nå sina mål (Moula,2009). 
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 Betydelsen av tillit och stöd 

Personalen på jobbtorget fokuserar starkt på att bygga upp ett förtroende gentemot deltagarna 

genom att arbeta stödjande med saker som är viktiga i deltagarens vardag. Syftet är att 

deltagarna skall känna sig trygga med personalen och få en ökad förståelse för sin situation. 

Personalen guidar individerna rätt i kontakter med myndigheter och förklarar regler som finns 

inom de statliga myndigheterna. Giddens(2007) talar om att individerna måste lita på att 

experter med kunskap styr och bestämmer i vår vardag. För att expertsystemen ska fungera krävs 

att användarna, d.v.s. individerna, accepterar den kunskap som har tagits fram och litar på att det 

fungerar. Giddens(2007) menar att den tillitsfulla inställningen i relation till specifika personer 

och situationer på en generell nivå är direkt kopplad till vår trygghet. Deltagarna får en ökad 

förståelse och kunskap om hur de ska navigera i samhället vilket stärker individernas trygghet. I 

detta fall handlar det om att förstå hur Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten fungerar samt att 

kunna tolka beslut från myndigheterna.  

Stor del av Jobbtorgets arbetsmetod handlar om att individerna ska få socialt stöd i sin process 

mot egen försörjning. Socialt stöd uppstår i interaktion med andra människor och strukturen 

för detta ges i form av de sociala nätverk personen ingår i. Att trivas i sitt nätverk skapar en 

känsla av samhörighet som kan beskrivas som social integration (Härenstam, Bejerot, 2010). 

Jobbtorget använder gruppträffarna i syfte att öka individernas nätverk och sociala kontakter. 

Socialt stöd kan definieras som den hjälp, det stöd och den bekräftelse en individ upplever att 

hon får från sitt nätverk. Det sociala stödet kan utgöras av emotionellt stöd, d.v.s. bekräftelse 

och värdering av individen men även instrumentellt stöd i form av påtaglig praktisk hjälp och 

slutligen i form av vägledning så kallat informativt stöd (Härenstam, Bejerot, 2010). 
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Framgångsfaktorer kopplade till jobbtorgets verksamhet 

Resultaten från ungdomarnas berättelser visar att samtliga upplever ett stort stöd från 

personalen genom att de har en bra individkontakt. Ungdomarna har inte upplevt samma 

bemötande från Arbetsförmedlingen vilket resulterat i att Jobbtorgets personal skapat ett stort 

mervärde i form av närhet och förtroende hos deltagarna. De framgångsfaktorer som 

framkommer är att individerna fått bättre självkänsla och vågar utmana sig själva mer socialt 

idag. De har fått bättre redskap för att söka arbete i form av bra ansökningshandlingar och 

insikt om arbetsmarknadens uppbyggnad. Ungdomarna menar att deras hälsa blivit bättre 

eftersom de idag har en meningsfull tillvaro där de ingår i en social gemenskap. Ungdomarna 

har inte kunnat hitta liknande stöd någon annanstans, varken i deras privata nätverk eller från 

Arbetsförmedlingen. 

De ungdomar som har en skyddad anställning menar att de som individer fått vara med och 

bestämma över vad de vill jobba med utifrån intressen och utforma upplägget tillsammans 

med personalen från Jobbtorget. Det framkommer att detta arbetssätt skiljer sig från 

Arbetsförmedlingen som inte utför uppföljningar och individanpassning i lika stor 

utsträckning,enligt deltagarna. De ungdomar som har en skyddad anställning menar att de 

trivs bra på sin arbetsplats för att det är trevliga och förstående kollegor som kan stötta dem 

och hjälpa dem på ett bra sätt. Arbetsuppgifterna känns meningsfulla och de får uppskattning 

även från kunder, besökare eller andra som kommer till deras arbetsplatser. Ungdomarna 

anser att deras välmående har blivit bättre genom att få en OSA, de har en ordnad tillvaro med 

rutiner som gör att psykosomatiska besvär som magont, oro och stress har minskat. De har en 

stabil inkomst vilket skapar ökad livskvalitet och mer levnadsutrymme. Samtliga ser positivt 

på framtiden och önskar få en fast anställning inom samma yrkeskategori som de idag arbetar 

inom. 

 

Utifrån detta går det att dra slutsatsen att ungdomarna som har en skyddad anställning har 

skapat sig kontakter på arbetsmarknaden som gör att de har möjlighet att få vikariat i 

framtiden eller en fortsatt anställning. De har även stärkt sin självkänsla vilket gör att de vågar 

söka nya jobb och prova nya utmaningar. Det går att se att den sociala tryggheten ökat vilket 

även ökar deras resurser till att ta risker på arbetsmarknaden i framtiden. Två av ungdomarna 

har tankar om vidare studier i framtiden vilket är en direkt verkan av Jobbtorgets stödjande 

arbetsmetod. Sammantaget går det att visa att Jobbtorgets verksamhet bidrar till att föra 

individerna närmare arbetsmarknaden.   
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8. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur Jobbtorget stödjer de arbetslösa ungdomarna i deras 

etableringsprocess. De frågeställningar som denna studie har utgår ifrån är:  

Vilka möjligheter och hinder uttrycker ungdomarna i sin process mot egen försörjning?                           

Hur ser Jobbtorgets arbetsmetoder ut? Samt vilka framgångsfaktorer kan identifieras hos 

ungdomarna som går att koppla direkt till Jobbtorgets verksamhet? 

Denna studie visar att de största hindren för arbete som ungdomarna har är brister i utbildning 

och hälsa. De med utländsk bakgrund har ofta brister i utbildning i kombination men språkliga 

hinder för att få ett arbete vilket stämmer överrens med tidigare forskning. Det visar sig att det 

är fler killar än tjejer som har brister i utbildning och i slutändan drabbas hårdare på 

arbetsmarknaden än tjejerna. Detta är något som skulle behövas utredas vidare för att kunna 

arbeta förebyggande ur ett genusperspektiv i skola och arbetsmarknad. Underlaget i denna 

studie är även för litet för att dra generella slutsatser utan behöver följas upp med ett större 

material. En brist i denna studie är urvalet eftersom det visade sig vara svårt att få urvalet jämt 

fördelat utifrån kön. Det är fler killar som är inskrivna på jobbtorget och tjejerna var även mer 

tveksamma inför att delta i studien. Detta kan utifrån ett genusperspektiv ses som att tjejerna 

kanske drabbas av andra problem som bristanden självkänsla, psykisk ohälsa vid arbetslöshet 

och då har svårare att berätta om sin situation. Resultaten i studien skulle ha fått en högre 

tillförlitlighet om det utförts fler intervjuer i kombination med deltagande observation av 

verksamheten under en längre period. 

Vidare framkommer att ett hinder på arbetsmarknaden är avsaknad av körkort för de 

ungdomar som bor i Kalix. Kalix kan räknas som glesbygd eftersom det är långa avstånd och 

kollektivtrafiken inte alltid fungerar optimalt. De som saknar körkort drabbas av hinder 

gentemot Arbetsförmedlingens krav på ökad rörlighet. De som saknar körkort anger att de inte 

vill lägga tid och resurser på det. Ur ett strukturellt perspektiv så drabbas de individer hårdast 

som har sämre ekonomiska resurser. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv borde en satsning på 

subventionerade körkortsutbildningar ge ungdomarna ökade möjligheter på arbetsmarknaden. 

De behöver inte flytta för att få ett jobb utan kan utöka sina möjligheter genom pendling eller 

genom att kunna arbeta runt om i hela Kommunen. 

En flytt innebär en risk för ungdomarna genom att de förlorar sitt kontaktnät de skapat lokalt. 

De ungdomar som har svagast resurser är även de som är starkast beroende av sitt kontaktnät.  

De behöver trygghet, rutiner och möjlighet till en stabil tillvaro för att kunna fokusera på 

andra faktorer. Jobbtorget bidrar med socialt stöd i stor omfattning vilket dessa individer inte 

erbjuds på andra håll i samma utsträckning. Tillgängligheten i form av bra lokaler och goda 

möjligheter till service är en stor fördel som Jobbtorget besitter. Resultaten visar att samtliga 

ungdomar fått ökad självkänsla, bättre förmåga att kommunicera på arbetsmarknaden och 

skapat sig mer inneboende resurser. Deltagarna som är ute i en anställning ser positivt på sin 

framtid och kan koppla sina upplevelser till jobbtorgets verksamhet.  

Denna studie har inte lyft arbetsförmedlingens perspektiv och arbetsmetoder vilket kan vara 

en brist. Jobbtorget har ett samarbete med Arbetsförmedlingen, vilka även är med och 

finaniserar de skyddade anställningarna. En intervju med ansvarig för arbetsförmedlingen 
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hade kunnat ge en ökad förståelse och förklaring av deras arbetsmetoder som i denna studie 

kritiseras av deltagarna. En aspekt på detta är även att Jobbtorget inte fungerar som en 

myndighet utan som en neutral part gentemot deltagarna. Detta medför att Jobbtorget inte har 

samma krav på myndighetsutövning och styrning utan kan arbeta på ett friare och mer 

självständigt vis. Jobbtorgets styrka kan vara att de kan agera med starka kollektiva resurser 

från Kommunen utan att bli hindrade av byråkratin. 

I denna studie har även synpunkter från deltagarna gällande förbättringar lyfts fram. 

Deltagarna är väldigt nöjda med personalens bemötande och arbetsmetoder och har inga 

klagomål kring detta. Det som framkommer gäller samverkan mellan Jobbtorgets handläggare 

och arbetsplatserna där deltagarna har fått en skyddad anställning. Det handlar om tydligare 

arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter för att arbetsmiljön för den anställde ska vara så bra 

som möjligt. Det är en viktig punkt att lyfta fram eftersom deltagarna är i ett beroendeläge och 

inte alltid har förmågan att tydligt kunna uttrycka sina behov. Här ligger ett stort ansvar på 

arbetsgivaren som inte riktigt faller inom Jobbtorgets verksamhet men Jobbtorgets personal 

borde kunna fånga upp dessa signaler från arbetstagaren då de besöker verksamheten. 

Samtliga deltagare trivs i övrigt mycket bra på sina arbetsplatser och anser att det fungerar 

väldigt bra. Övriga synpunkter som framkom från deltagarna handlar om synsätt och 

bemötande från myndigheter och samhället i stort. Det framkommer att det finns en 

generationsklyfta mellan personalen och ungdomarna idag gällande synen på 

arbetsmarknaden och etablering. Olofsson och Lundahl(2013) menar att det mesta talar för att 

ungas övergångs- och etableringsmönster har förändrats och blivit mer individualiserade och 

utdragna. Ungdomarna upplever att det är ett stort steg att ta ut i vuxenlivet idag och att det 

finns brister i förståelsen av detta. Det finns en önskan om att verktyg och arbetsmetoder 

gentemot ungdomar har detta i åtanke. På samma vis finns en kritik av 

Socialförsäkringssystemet från ungdomarnas sida där de menar att det inte är anpassat efter 

ungdomarnas förmågor och livsituation. Detta är intressanta reflektioner eftersom det sker 

stora förändringar på arbetsmarknaden i en snabb takt. Socialförsäkringssystemen är mer 

trögstyrda och hänger kanske inte med i de snabba förändringarna som sker. 

Avslutningsvis så visar denna studie att Jobbtorgets verksamhet är viktig och gör skillnad för 

de individer som deltar. Framgångsfaktorer som samtliga ungdomar som deltagit i Jobbtorget 

lyfter fram är att de har tagit sig närmare arbetsmarknaden genom att bli stärka personligt och 

socialt. Därmed är det viktigt att fortsätta att utveckla verksamheten i framtiden. De mjuka 

värden som bidrar till framgång är svåra att mäta och sätta en siffra på. Därav är min 

förhoppning att denna studie har ökat förståelsen för de mekanismer som är viktiga för att 

skapa framgång i etableringsprocessen. Målsättningen för Socialförvaltningen är att minska 

försörjningsstödet genom att erbjuda individen kompetenshöjande åtgärder. Jobbtorget kan 

sammanfattas som en individfokuserad verksamhet med positiva resultat för deltagarnas hälsa 

och personliga utveckling.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Flödesschema Jobbtorget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Informationsbrev och Samtyckesblankett 

 

Information om utvärdering av jobbtorgets ungdomsverksamhet  

Hej! 

Jag är en student från sociologiprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Jag skall skriva 

mitt examensarbete kring jobbtorget och ungdomars perspektiv på arbetsmarknaden i Kalix. 

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som bidrar till egen försörjning samt att utvärdera vad 

jobbtorgets olika insatser betyder för ungdomarna. Jag önskar träffa deltagare som nyligen 

påbörjat aktiviteter på jobbtorget och deltagare som är på väg att avsluta sin anställning inom 

ramen för jobbtorget. Tidigare deltagare som har varit med, kan ha deltagit då det hette Arena 

Ung. 

Deltagandet i studien innebär en intervju på ca 30 minuter. Intervjun är beräknad att ske under 

vecka 12 och eventuellt under vecka 13. Vi bokar in en tid/dag som passar er. Ert deltagande 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om den deltagande godkänner så önskar jag att 

spela in intervjun, inspelningarna kommer att raderas när utvärderingen är slutförd. Materialet 

kommer vid ett godkännande behandlas konfidentiellt vilket betyder att de kommer att 

avidentifieras.  

Er medverkan är av stor betydelse för mig och jag vill redan nu rikta ett stort tack till Er som 

låter mig ta del av Era erfarenheter av att delta i jobbtorget/Arena Ung. Genom att bidra med 

Era svar får jag en bättre bild av hur verksamheten kan utvecklas. 

Med detta brev bifogas en samtyckesblankett. Fyll i den om jag får kontakta Er för intervju. 

Lämna den ifyllda blanketten till jobbtorget eller maila ert samtycke samt övrig information 

på formuläret till oss senast 12/3. Det går även bra att meddela Carina Johansson muntligt om 

ni vill medverka och lämna in blanketten då vi träffas. 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Kauppi, tel. 070-610 75 36 

Mail: ulrika.kauppi@student.ltu.se 

 

Jobbtorget kontaktperson 

Catarina Johansson, 0923-653 82, 070-399 53 82 

Catarina.johansson@kalix.se 

mailto:ulrika.kauppi@student.ltu.se
mailto:ulrika.kauppi@student.ltu.se
mailto:Catarina.johansson@kalix.se


 

Samtycke 

 
Jag har tagit del av, och förstått, informationen om intervjuns syfte och utförande. Mitt 

medverkande är frivilligt och anonymt och det kan avbrytas när helst jag önskar utan att 

behöva ange orsak. 

JA, jag ger mitt samtycke till att Jobbtorget Kalix genom Catarina Johansson får lämna ut 

mina kontaktuppgifter till Ulrika Kauppi, vid Luleå tekniska Universitet, i syfte att kontakta 

mig för medverkan i en intervju. 

Endast mitt namn och telefonnummer kommer att lämnas ut. Materialet kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av det. 

Samtycket gäller från 12 Mars 2015 till 30 april 2015 då det upphör. 

    

_____________________________________________________________________ 

Ort – Datum 

 

_____________________________________________________________________ 

Namn 

 

_____________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

Om det finns en speciell tid eller dag under vecka 12- v.13( 16/3- 27/3) Ni önskar att bli 

kontaktad vänligen uppge det nedan: 

 

 

 



 

Bilaga 3. Intervjuguide deltagare Jobbtorget 
Bakgrund 

Berätta lite om dig själv.  ( är du uppväxt i Kalix ?) ( ålder) 

vad gör du på din fritid ? 

Hur tycker du att det är att bo i Kalix ? 

Vilken är din nuvarande sysselsättning? (berätta om den) 

Vad vill du syssla med  i framtiden ? (vision) 

Verksamheten-  Jobbtorget 

Vilka förväntningar hade du på verksamheten ( jobbtorg/arena ung) när du gick in som deltagare ? 

Vad har varit de största hindren för dig på arbetsmarknaden ? 

Hur upplever du att tiden inom jobbtorget ( arena ung) har varit ? 

Finns det något du hade önskat mer av eller att det skulle vara annorlunda ( vad) ? 

Har tiden inom jobbtorget motsvarat dina förväntningar ? 

Hur har ditt engagemang varit under din tid i Jobbtorget  kring aktiviteter/kurser ? 

 

Arbete 

Hade du några förväntningar på sysselsättning när du gick in i jobbtorget ? ( om ja vilka) 

Vilken typ av sysselsättning har du haft inom jobbtorget ( praktik, skyddad anställning) 

Hur har du upplevt ditt arbete ? 

Hur har arbetsbelastningen varit ? 

Vad har du tyckt om dina arbetsuppgifter ? 

Känner du att jobbtorget( satsningen)  har öppnat nya dörrar för sysselsättning ? ( hur ?) 

I vilken grad anser du att du har utökat ditt nätverk, fått nya kontakter som du kan ha nytta av. 

Hur ser du att du kan använda dessa kontakter ? 

Har du haft nytta av aktiviteter som du deltagit i jobbtorget ?  ( Hur ?) 

 

 

Utbildning 



 

Hade du några förväntningar på utbildning när du började på Jobbtorget ? 

Har du deltagit i någon individanpassad utbildning ? 

Om ja : hur har du upplevt det ? 

Stöd 

Vilka förväntningar hade du på stöd från jobbtorget ?   

Hur känner du att du fått stöd under din tid som deltagare ? ( på vilket sätt ?) 

Är du nöjd med det stöd du fått ? 

Uppfyller stödet dina förväntningar ? 

Socialt liv 

Hur upplever du ditt sociala liv innan du gick med i jobbtorget ? 

Tycker du att ditt sociala liv har påverkats av tiden i jobbtorget ? ( på vilket sätt) 

Har jobbtorget bidragit till ditt sociala liv ? 

Hur mår du idag ? 

Hur upplever du att du mådde vid starten av jobbtorget ? 

Nuläget 

Hur upplever du din livssituation idag jämfört med när du började i jobbtorget ? 

Vad kommer du att göra den närmaste tiden ? 

Hur ser du på dina framtidsplaner ? 

Vad har varit dina viktigaste faktorer för att komma fram till egen försörjning , där du är idag ? 

Vad är det som har fått dig att komma fram till det ? 

 


