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ABSTRACT 

This essay is how a group of youths experience to be a part of a labour market programme. 
The purpose is to get youths between 18 and 24 years old to become more competititive in the 
society and to make them more attractive to employers.  
 
The project is built by the groupprocess, to pull benefit of each other and to build network 
with help of each other. My purpose is to look into which methods that youthproject Kalix is 
using and how the youth experience the project. To get the answer on these questions I have 
used quantitative and qualitative investigations. 
 
Facts about unemployments, other measures and Kalix municipality have I recieved from 
literature study and documents from Internet and from the interview with the projectleader. 
The qualitative part have I received from interview with seven youths. Research has shown a 
connection between unemployment and reduced health. The results that I have got from my 
study show that the participants has experienced the project as very positive. 
 
 I have find out the projects weak and strong aspects and in which extent new ideas, thoughts 
and insights has growth among the participants. The results shows that their social life has 
increased and the participants has become stronger and have according to them, increased 
their possibilitys to get a job or to study further. Greatly due to the leaders engagement and 
will.   
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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om hur ungdomar mellan 18 och 24 år upplever att ha deltagit i ett 
arbetsmarknadsprojekt. Syftet är att få ungdomarna att bli mer konkurrenskraftiga i samhället 
och göra deltagarna mer attraktiva för arbetsgivare.  
 
Projektet är byggt på grupprocessen, att dra nytta av varandra och att bygga nätverk med hjälp 
av varandra. Mitt syfte med uppsatsen är att se vilka metoder som ungdomsprojekt Kalix 
använder sig av och hur ungdomarna upplever projektet. För att få svar på frågorna så har jag 
använt kvantitativa och kvalitativa metoder.  
 
Fakta om arbetslöshet, tidigare forskning och Kalix kommun har jag fått från litteraturstudier 
och dokument från Internet, även från en intervju med projektledaren. Den kvalitativa delen 
har jag inhämtat av information från intervjuer med sju deltagare i projektet. Forskning har 
visat ett samband mellan arbetslöshet och försämrad hälsa. Resultaten som jag fick fram från 
min studie visade att deltagarna har upplevt projektet som mycket positivt.  
 
Jag har funnit projektets svaga och starka delar och i vilken utsträckning nya idéer, tankar och 
insikter har växt fram bland deltagarna. Resultatet visar att deltagarnas sociala liv har ökat och 
de har även blivit starkare och enligt deltagarna har projektet även ökat möjligheterna till ett 
framtida arbete. Mycket tack vare projektledarens och handledarens engagemang och vilja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: arbetsmarknadsprogram, socialt nätverk, psykiskt välmående och symbolisk 
interaktionism.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Samhället är i ständig förändring och det gör att människor måste omdefiniera sina egna 
villkor. Under olika epoker i den svenska samhällsutvecklingen har delar av 
samhällsutvecklingen förändrats i olika takt och på olika sätt. Ungdomsarbetslösheten är ett 
stort samhällsproblem idag. År 2005 var det nästan 23 procent av de svenska ungdomarna 
mellan 15 och 24 år som var arbetslösa. I en jämförelse mellan alla medlemmar i EU så är det 
20 länder som har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Ungdomsarbetslösheten har negativ 
inverkan på såväl ungdomarna själva som samhällt i sin helhet. För flertalet ungdomar kan det 
vara svårt att hitta orsaker till arbetslösheten utanför dem själva. Passivitet, dålig tilltro till sin 
egen förmåga och ett avståndstagande från samhället kan bli följden. För många ungdomar 
leder arbetslösheten till en känsla av att de inte hör hemma i vuxensamhället. 
Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren. Samhället övergår till att 
mer och mer bli ett tjänstesamhälle och en kunskapsekonomi. Den nya 
informationsteknologin ändrar förutsättningarna i organisationers struktur. Många känner oro 
inför dessa förändringar. Den västerländska kulturen är sedan länge starkt individualistiskt på 
flera olika sätt. Vi känner ett socialt tryck att uppleva oss som unika och visar vår sociala 
natur genom att se oss som fristående individer. Idag ökar kraven på arbetsmarknaden och 
man kan inte längre räkna med en livslång anställning. Samhället har en stark tro på 
utbildning som lösning på arbetsmarknadsproblematiken. Men alla lyckas inte genomföra sina 
studier, vad händer med de individer som inte fullgjort sin utbildning? I det moderna 
samhället är det viktigt för självkänslan att ha ett arbete då det är en strukturerande och 
stabiliserande faktor i människors psykologiska situation. Det är flera egenskaper hos arbetet 
som är av relevans, bland annat pengar, aktivitetsnivå, variation, sociala kontakter och 
personlig identitet. Trots att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem så tenderar de 
ansvariga myndigheterna att se på problemet ur snäva ekonomiska, arbetsmarknadspolitiska 
eller utbildningspolitiska perspektiv. Det kan då lätt bli så att man glömmer de sociala 
konsekvenser som ungdomsarbetslöshet kan bidra till. Skolförvaltningar, arbetsförmedlingar, 
socialförvaltningar och fritidsförvaltningar arbetar på olika sätt med samma problem. Men 
oftast glöms helheten bort och ungdomarna bollas ofta runt mellan olika instanser där ingen 
ser dem som människor i en problematisk totalsituation utan utifrån det perspektiv man är van 
att jobba på. Jag har valt att studera ett ungdomsprojekt i Kalix kommun. Projektet är en 
samverkan mellan Kalix kommun och arbetsförmedlingen i Kalix, med målet att arbetslösa 
ungdomar mellan 18 och 24 år ska bli mer konkurrenskraftiga i samhället. Projektet 
finansieras delvis av EU:s strukturfonder. Projektet har en tydligt personlig, alternativ metod 
och det väckte mitt intresse att göra denna studie.   
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka hur de deltagande ungdomarna i ungdomsprojekt Kalix 
upplever projektet och vad det beror på. 
 
 1.3 Frågeställning  
 
I min uppsats har jag valt att besvara frågorna: 
1. Vad är Ungdomsprojekt Kalix? 
2. Vilka metoder har använts i projektet? 
3. Hur har deltagarna upplevt projektet och vad beror det på? 
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1.4 Avgränsningar och disposition 

Jag har valt att enbart fokusera på ungdomsprojekt Kalix och inte på andra kommuners 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har endast studerat hur projektet påverkat deltagarnas 
liv med utgångspunkt om sina egna uppfattningar om projektets eventuella påverkan på deras 
välbefinnande.  
 
Uppsatsens första kapitel innehåller inledning, bakgrund, tidigare forskning, metod, 
begreppsförklaringar, historik kring arbetslöshet. Därefter följer ett teoriavsnitt som behandlar 
den symboliska interaktionismen, dimensioner av arbetslöshet, identitet och socialisation. I 
kapitel tre behandlas Kalix ungdomsprojekt och dess metoder samt arbetslösheten i Kalix 
kommun. Efterföljande kapitel fyra tar upp resultaten av enkätundersökningarna och 
intervjuerna med några deltagare, projektledaren och en person från arbetsförmedlingen i 
Kalix kommun. I kapitlet fem tas analys/diskussion upp som följs av källförteckning.  

 
1.5 Metod och Material 
 
Den metod som har använts för att samla in materialet har baserats på både kvantitativa och 
kvalitativa studier. Jag har intervjuat sju deltagande ungdomar i projektet (varav en person 
endast är deltagare i kursen livsorientering), projektledaren och en myndighetsperson från 
arbetsförmedlingen i Kalix. Till den kvantitativa delen har jag använt mig av statistik och 
enkäter. Genom att jag intervjuade både projektledaren och arbetsförmedlingen så fick jag en 
helhetsbild av hur projektet genomförts. De kvalitativa metoderna jag använt mig av har gett 
mig ytterligare information för att få fram en djupare förståelse och insikt av hur 
ungdomarnas egna erfarenheter och motiv har varit grunden för den ansträngning och vilja att 
medverka i projektet.     
 

1.6 Urval av intervjupersonerna 

Lisa, som är projektledare informerade deltagarna i projektet om att jag skulle göra en 
utvärdering om projektet och att de som ville skulle bli intervjuade. Det är 30 personer som 
deltar i projektet. Jag tog även kontakt med Luleås arbetsförmedling och har även intervjuat 
projektledaren för att få en helhetsbild av projektet. 
 

1.7 Tidigare forskning 

I Stockholms län gjordes en undersökning om ungdomsarbetslöshet i samarbete med 
Stockholms kommuns utrednings- och statistikkontor (USK) som svarade för intervjuarbetet. 
Resultatet från undersökningen har presenterats i ett antal mindre rapporter som behandlat 
olika aspekter av ungdomsarbetslösheten. 850 stockholmsungdomar har intervjuats i 
undersökningen. Resultaten som kom fram var att arbetslösheten kan ha effekter på hälsan, 
men det är svårt att skilja på orsak och verkan. Samtidigt som arbetslöshet kan leda till ohälsa 
så kan också ohälsa leda till arbetslöshet. Många menar att arbetslöshet kan få allvarliga 
sociala och socialpsykologiska konsekvenser. Ofta är ungdomar särskilt utsatta för dessa 
effekter. Resultaten som kom fram vid hjälp av Stockholmsundersökningen visar att det i 
första hand är den ekonomiska förlust som arbetslösheten ger som är mest kännbar. 
Resultaten visade också på att man får en mer pessimistisk syn på sina möjligheter på 
arbetsmarknaden, det kan få konsekvenser på självförtroendet och kanske på framtida 
karriärmöjligheter. Resultaten tyder på att långvarig arbetslöshet leder till att man får en 
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betydligt mer pessimistisk inställning till sina möjligheter på arbetsmarknaden, däremot 
kommer det inte fram om det är själva förekomsten av arbetslöshet som medför den 
pessimistiska inställningen till möjligheterna. Bland de arbetslösa så ökar pessimismen med 
arbetslöshetens längd. Optimismen ökar bland de personer som inte varit långtidsarbetslösa. 
80% av ungdomarna med kortvarig arbetslöshet tror att möjligheterna att arbeta med det de 
vill i framtiden är goda eller ganska goda.  
 
Bland sociala konsekvenser brukar man hävda att arbetslösheten leder till försämrade 
relationer med föräldrar och kamrater vilket kan leda till social isolering. 20 % av de 
arbetslösa ungdomarna svarar att arbetslöshetens inverkan på umgänget inneburit en 
försämring. Andelen som anger en försämring är klart större bland de långtidsarbetslösa än de 
som endast varit arbetslösa en kort tid. De finns också en undersökning hur de arbetslösa 
ungdomarna upplevt sin arbetslöshet. Där har de flesta upplevt den som övervägande negativ. 
När det gäller frågan om det finns något positivt med att vara arbetslös så har en del svarat att 
de har fått sova längre på mornarna och många tycker att den frihet som arbetslösheten har 
gett dem varit positiv. Bland de negativa sidorna av arbetslöshet så framstår dålig ekonomi 
som den absolut största enskilda kategorin. Ganska många tyckte också att sysslolösheten i 
sig har varit det värsta. De flesta upplevde arbetslösheten som någonting negativt.(Harkman, 
1987)   
 
Det finns även forskning kring sambandet mellan självmord och arbetslöshet. Resultaten 
kommer från en studie som analyserar ungdomars ställning på arbetsmarknaden. Resultaten 
från analysen visar ett tydligt samband mellan ekonomiskt utsatthet – indirekt också 
arbetslöshet – och självmord. Sannolikheten för att socialbidragstagare ska begå självmord är 
dubbelt så stor som att icke bidragstagare ska göra det. (Gullberg & Börjeson, 1999)    
 
1.8 Etiska överväganden 
 
Forskningskravet som finns innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att 
metoder förbättras. Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning. Inför varje vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare göra en vägning 
av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser för deltagarna. När jag väl träffade deltagarna så informerade jag dem om vem 
jag var och vad jag hade för syfte med studien. Jag ville inte göra en gruppintervju av två skäl, 
dels så blir det svårare att tolka informationen rätt, och dels så fanns det en stor risk att 
ungdomarna skulle känna sig hämmade att prata inför en grupp. Längden på intervjuerna 
varade mellan 15 och 20 minuter och ingen av respondenterna avbröt intervjun i förtid. Innan 
intervjuerna startades tog jag upp att medverkan i studien är frivillig och kan när som helst 
avbrytas. Innan intervjuerna avslutades frågade jag om det var något som respondenten ville 
tillägga. I mitt arbete har jag valt att inte nämna deltagarna, myndighetspersonen vid 
arbetsförmedlingen och projektledaren vid dess riktiga namn. De intervjuade deltagarna har 
endast kopplats till orten och eventuell praktikplats. 
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1.9 Begreppsförklaring 
Arbetslöshet 

”Arbetslöshet är ett förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt 
arbetssökande men inte finner arbete. I de svenska arbetskraftsundersökningarna klassificeras 
en person som arbetslös om han inte är sysselsatt och aktivt arbetssökande. Dold arbetslöshet 
kan bero på att vissa personer inte aktivt söker arbete och därför inte kommer med i 
arbetslöshetsstatistiken. Uttrycket dold arbetslöshet kan ibland avse även dem som är aktiva 
inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder t ex arbetsmarknadsutbildning. Öppen arbetslöshet är 
ett uttryck som används när personer trots aktivt arbetssökande förblir arbetslösa och inte 
heller är sysselsatta i något arbetsmarknadspolitiskt program.” (www.ne.se) 
 
 Socialisation 
 
”Inom sociologin är socialisation förmedling och inlärning av färdigheter som medför att 
individen formas till en personlighet. Genom socialisation internaliserar individen samhället 
eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, en process 
som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet. Till de viktigaste socialisationsagenterna 
hör familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet och massmedia. Den primära socialisationen 
äger rum under barnaåren, i första hand inom familjen, medan den sekundära socialisationen 
betecknar ungdoms- och vuxenlivet. Inom psykologin studeras personlighetsutveckling som 
följd av socialisation ur främst fyra teoretiska perspektiv; 1, social inlärning, som betonar 
social observation, imitation och modellinlärning, 2, psykosocial utveckling enligt Erik H. 
Erikson, 3, kognitiv utveckling, särskilt moralutveckling och 4, ekologisk psykologi, som 
strävar att närma sig sociologisk socialisationsteori.” (www.ne.se)   
 
Socialt nätverk 
 
”Ett socialt nätverk är en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ 
synpunkt. Det sociala nätverket kan vara mer eller mindre positivt för individen beroende på 
dess förmåga att förse denne med socialt stöd. Det kan ha olika storlek och sammansättning i 
olika grupper i befolkningen. Till exempel har kvinnor fler nära vänner än män och 
välutbildade har större sociala nätverk som innehåller en stor andel vänner och arbetskamrater 
jämfört med personer med lägre utbildning. De senare har ofta färre personer i sina sociala 
nätverk och en större andel släktingar i dem. Medicinsk forskning ger stöd för uppfattningen 
att individer som har ett bristfälligt nätverk har en ökad risk att få en rad sjukdomar, till 
exempel hjärt – och kärlsjukdom, cancer, infektioner och graviditetskomplikationer. Dessa 
individer röker oftare, dricker mer alkohol, äter sämre, motionerar mindre och har högre 
blodtryck och högre blodfettshalter. Ett bristfälligt socialt nätverk kan också mer direkt 
påverka hälsan via inverkan på kroppens hormon- eller försvarssystem. Den upptäckten stöder 
den amerikanska epidemiologen John Cassels så kallade sårbarhetsteorin, som hävdar att det 
finns faktorer i samhället, till exempel bristfälligt socialt nätverk, som kan öka individens 
generella sårbarhet för olika sjukdomsframkallande faktorer. Ett bra socialt stöd å andra sidan 
kan underlätta för individen att hantera stressfyllda situationer och därmed reducera 
stressreaktionerna i kroppen och minska risken för olika sjukdomar. Att ha goda sociala 
relationer och tillgång till ett bra socialt stöd kan betraktas som fundamentala mänskliga 
behov. Att vara integrerad i ett socialt nätverk förser individen med erfarenheter, 
återkopplingar och sociala roller.” (www.ne.se) 
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1.9.1 Historik  
Samhällsproblemet Ungdomsarbetslöshet  
 
Under 1840-talet skedde en massutvandring till USA från Sverige som lösning på ett 
ekonomiskt och socialt problem. I Sverige rådde svält, misär och arbetslöshet. Under samma 
tidsperiod drabbades jordbruket av en av sina missväxtperioder. Utvandring till USA blev det 
alternativ som många människor valde. I och med utvandringen förbereddes Sverige för 
industrialiseringen och den liberala epoken fick sitt genombrott. De reformistiska krafterna 
fick stort spelrum och produktionsförhållanden ändrades. Några av förändringarna som 
skedde, var bland annat obligatorisk skolgång och lika arvsrätt för män och kvinnor. När 
industrialismen expanderades växte städerna. Vid sekelskiftet var 50 % av befolkningen 
bosatt på landet och sysselsatt i jordbruk. Det växte fram nya ideal, värderingar och normer 
för uppfostran, samlevnad och synen på arbete. Idealen tog sin utgångspunkt i familjen som 
enhet och synen på människan som individualistisk och stark. Genom sin strävan, plikt och 
skötsamhet kan varje individ höja sig till en högre nivå på alla plan. De första 
arbetarföreningarna och fackföreningsarbetarrörelserna växte fram. Staten var rädd för den 
ökade sociala oron och därmed den opposition som kunde uppstå i arbetarrörelser. Vid 
övergången från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle ändrades den primära och den 
sekundära socialisationens utseende. Den primära socialisationen var präglad av den 
borgerliga kulturens ideal och den sekundära socialisationen präglades dels av den ökade 
offentligheten och dels av motstridiga ideal, som konsumtion och solidaritet som ska 
samverka med varandra. Livsmönstrena har förändrats från en familjs samling kring en 
produktionsenhet som t ex en gård, till ett livsmönster präglat av konsumtion och fritid. (Carle 
& Schale,1982) 
 
Sedan industrialiseringen tog fart i England under 1700-talet så har arbetet kommit att bli 
roten till det onda i vårt samhälle men också kring det allting kretsar kring. Arbetet självt 
utgör grunden för såväl människans historiska och sociala förankring. Det är i arbetslivet som 
vi får möjlighet till gemenskap och utifrån en fast identitet kan definiera förverkligandet av 
oss själva som ett växande- manuellt, intellektuellt och moraliskt -kulturellt. Det positiva med 
arbetet är att man kan sikta efter mål och planera. Dess negativa faktorer är alienationen, 
stressen, det ritualiserande eller rutinisierade rollspelet. Från den arbetslöses perspektiv ger 
arbetet denne ett ekonomiskt oberoende och ett sätt att kanalisera sin kreativitet. (Carle & 
Schale, 1982)  
 
Synen på arbetslösa har varierat över tiden, de arbetslösa har ibland setts som arbetsskygga 
som inte vill ta vissa arbeten. Den här sortens individorienterade syn (att arbetslösheten beror 
på individen) har dominerat och finns även där den samhällsorienterade synen (orsaken till 
arbetslöshet ligger hos samhället) funnits. Vår inställning till arbete är grunden till dessa 
syner. Arbete befrämjar hälsa men är samtidigt någonting som bör undvikas. Den senare 
föreställningen har gammalt ursprung och redan i Första Moseboken presenteras arbete som 
straffet för den synd som begicks när Eva och Adam smakade på frukten från kunskapens 
träd. Man kan se på arbetslösheten på flera olika sätt. Genom att inte arbeta så förlorar 
samhället produktion och därmed skatter. Man kan vidare se arbetslösheten som en del i ett 
större problemkomplex. Där problemet ligger i själva symptomet och övergången mellan 
skola och arbetsliv inte fungerar. Det finns tre saker som är värda att notera när det gäller 
arbetslöshet: ungdomars arbetslöshet ligger alltid högre än de vuxnas, den varierar kraftigt 
med konjunkturen och arbetslösheten bland de yngre har ökat kraftigt de senaste åren. Den 
ökade arbetslösheten har lett till kraftigt ökade insatser av olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. 1985 svarade ungdomarna för 60 % av åtgärdsvolymen för arbetsmarknadsmässiga 
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åtgärdsprogram. Insatserna har koncentrerats mot att minska den öppna arbetslösheten och 
åtgärderna koncentrerades mot de yngre, de som just gått ut grundskolan och för att sedan 
utsträckas till 18-19 åringarna. Ungdomar befinner sig i ett skede där de har mindre kunskaper 
om arbetslivet och om arbetsmarknaden är vad de vuxna har. De vet även mindre om sig 
själva och vad de vill göra och vilka uppgifter de är bäst på.  I takt med att man förvärvar nya 
kunskaper så växer även möjligheterna på arbetsmarknaden.(Harkman, 1987) 
 
På den individuella nivån i samhället ter sig ungdomsarbetslösheten som ett privat problem. 
Den arbetslöse känner att han eller hon känner sig odelaktig och yttringar på den individuella 
nivån är framför allt fysiska, psykiska och sociala. Dygnsrytmen störs, kroppen missköts och 
det blir svårt att ta kontakt med nya människor. På den organisatoriska nivån i samhället ter 
sig ungdomsarbetslösheten som en praktisk svårighet. Den praktiska lösningen av problemet 
är avhängt i det sammanhang som problemet dyker upp. Problemet manifesteras tekniskt, 
ekonomiskt, statistiskt och organisatoriskt. På en vetenskaplig nivå i samhället är 
ungdomsarbetslösheten en gåta medan på ett kulturellt plan så ter sig ungdomsarbetslösheten 
som en kris. Människan har, från att ha varit delaktig i samhället har hamnat under dess 
förtryck. Ungdomsarbetslösheten som problem manifesteras på den kulturella nivån som 
värdekonflikter; det sociokulturella står mot det tekniskt - ekonomiska, det mänskliga står mot 
det omänskliga. (Carle & Schale, 1982)  
 
Vi sätter ofta likhetstecken mellan arbete och lönearbete. Den franske sociologen Andre Gorz 
menar att i framtiden kommer det betalda arbetet spela en mindre roll. Åsikterna grundas på 
en kritisk granskning av Karl Marx skrifter. Marx ansåg att arbetarklassen skulle ge upphov 
till en revolution som skulle leda till ett mer humant samhälle. Gorz höll inte med Marx utan 
menade att arbetarklassen skulle minska i antal. Gorz resonerade att det inte var rimligt att 
arbetarna skulle ta över makten på företagen. Istället ska vi befria oss från arbetet, menade 
Garz, framförallt inom sektorer som är uppbyggda enligt löpandebandsprincipen eller som på 
andra sätt är nedbrytande och enformiga. Enligt Gorz så kommer utvecklingen riktas mot ett 
”dualt” samhälle där produktionen och den politiska administrationen i den ena sektorn 
kommer att verka för maximal effektivitet. Medan individerna i den andra sektorn kommer 
syssla med annat som inte har med lönearbete att göra men som ger dem mening och 
tillfredställelse i livet. Det verkar bli så att fler människor kommer att befrias från en syn på 
arbetet som går ut på massiv produktion. Arbetslöshet behöver inte enbart vara någonting 
negativt utan det kan vara så att den tiden kan användas till att utveckla sina intressen och 
förmågor. Men trots det ser de flesta arbetet som någonting som är nyckeln för att skapa de 
resurser som krävs för att leva ett rikt och varierat liv. (Giddens, 2003) 
 
1.9.2 Socialpsykologiska konsekvenser av arbetslöshet 
 
Arbetet har som tidigare nämnts stor betydelse för socialisationen till vuxenlivet och för 
identitetsutvecklingen. Under ungdomstiden vidtar man förberedelser för att tillhöra en grupp 
– förberedande socialisering. Om en människa utestängs från eller utestängs från eller avvisas 
från den grupp som hon/han vill tillhöra så kan hon börja avvisa de normer som gäller i 
gruppen. Arbetslöshet kan på så sätt leda till att man ansluter sig till grupper med normer och 
värderingar som står i motsats till den önskade gruppen. Valet av referensgrupp är naturligt 
för alla människor och är så centralt att om man inte kan välja en positiv referensgrupp så 
kanske man väljer en negativ. Via arbetet får många ungdomar automatiskt en del av sina 
behov av att vara tillfredställda. Forskning visar att övergången från arbetslivets 
referensgrupp till en annan positiv referensgrupp utanför arbetslivet (till exempel politiskt 
parti, kampgrupper och så vidare) är ovanliga. Benägenheten att fångas av kommersialismen 
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och narkotikamissbruk är stor. Resultat från undersökningar av bland annat statens 
ungdomsråd belyser detta. Konsekvensen av detta blir att människor försöker skapa sig en 
livsstil utanför arbetet som ibland då bygger på konsumtion, kriminalitet, missbruk och våld. 
Om det sociala nätverket är stabilt, har den unges identitet en social gemenskap som 
grogrund. Om det sociala nätverket är anfrätt så blir identiteten mer flyktig. 
Ungdomsarbetslösheten drabbar också ungdomar med ett mindre socialt nätverk 
hårdare.(Carle & Schale, 1982)  
 
Studier av de känslomässiga effekterna av arbetslöshet har visat att arbetslösa personer oftast 
går igenom olika faser då de anpassar sig till sin nya situation. Den första reaktionen brukar i 
normala fall vara chock som sedan följs av optimism angående nya möjligheter till arbete. När 
optimismen inte längre hålls kvar på grund av fortsatt arbetslöshet så kan depressiva perioder 
och djup pessimism bli följden angående nytt arbete. Anpassningsprocessen avslutas med att 
personen resignerar och accepterar verkligheten som den är. Upplevelsen av arbetslöshet 
varierar utifrån klasstillhörighet, för arbetarklassen handlar det mest om en minskad inkomst, 
för medelklassen kan det handla mer om en förlust av ens sociala status. 
 
En annan konsekvens av arbetslösheten är att många ungdomar förlorar kontakt med både 
föräldrar och kamrater, ungdomar påpekar i många undersökningar (Forsberg, L, Tunlind, 
K:a.a.) att det är svårt att behålla kontakten med andra kamrater, som då arbetar. En psykolog 
som ägnat sig åt att försöka belysa de olika psykiska följdverkningarna av arbetslösheten är 
Edith E Ovesen. Hon skriver att den arbetslöse blir känslomässigt instabil, irriterad och 
känner personlig skuld (Ovesen, E sid. 36). Ovesen talar vidare för att den arbetslöse drabbar 
ungdomen hårdast och att följderna blir bestående över en lång tid. Om man vid upprepade 
tillfällen söker arbete utan att få något så kan det få en betydande negativ inverkan på 
självförtroendet. Det finns undersökningar där man låtit arbetslösa ungdomar gradera vilka 
följder som varit värst för dem. Där angav de flesta den pressade ekonomin eller det förlorade 
självförtroendet som den allvarligaste konsekvensen. Samtidigt är det svårt att mäta graden av 
självförtroende, vad man kan göra är att bygga upp en bild av svar som antas spegla 
självförtroendet, till exempel att våga utsätta sig för nya situationer, prata inför främlingar och 
så vidare. Ungdomar tenderar mer än vuxna att skylla på sig själva när de blir arbetslösa, de 
har mindre livserfarenhet och mindre kunskap om arbetslöshetssituationen. Känslan av skuld 
kan knytas till upplevelsen av att vara utan arbete, att inte göra som andra, fastän viljan finns 
där, det kan liknas vid en kris (refererad till Ovesen, E). Man har sett ett apatiskt 
förhållningssätt efter en tids arbetslöshet. I en undersökning av Schale och Tomkinson, 
baserad på över hundra intensivintervjuer med ungdomar i åtgärder kommer ungdomars 
orientering i tiden som det mest framträdande. De hade en vag historieuppfattning och var inte 
delaktiga i den samhälleliga gemenskap som kretsar kring arbetet. De målade framtiden i 
svart och upplevde samtiden som meningslös.(Carle & Schale, 1982)  
 
Även om den mesta forskningen handlar om negativa konsekvenser av arbetslöshet som 
drabbar vuxna så finns det studier som pekar på att det även skulle gälla ungdomar. Studier av 
arbetslöshet och hälsa är ofta knutna till teoretiska utgångspunkter. Förr var det vanligare att 
man koncentrerade sig på de rent ekonomiska konsekvenserna av arbetslöshet, idag ser man 
mer på de icke-ekonomiska konsekvenserna.  På senare tid har arbetets sociala värde kommit i 
fokus. Om arbetet är betydelsefullt för individen så kan arbetslöshet innebära ett hot mot 
självrespekten och identiteten. Andra risker är förlust av tidsstruktur på dagen, förlust av 
socialt nätverk och stöd. Men det är svårt att avgöra vad som orsakar vad. Påverkar 
hälsotillståndet utanförskapet? (Exposition) Eller är det en dålig hälsa som genom en 
selektionsprocess som påverkar sannolikheten att hamna utanför? I högkonjunktur ökar 
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troligtvis selektionseffekten, alltså de människor som redan har dålig hälsa blir arbetslösa i 
större utsträckning än andra. I lågkonjunktur så är det antagligen exponeringseffekterna som 
dominerar, alltså andelen människor vars hälsa försämras som en följd av arbetslösheten, ökar 
i förhållande till de som blir arbetslösa som en följd av dålig hälsa. (SOU 2003: 92)  
 
1.9.3 Negativa effekter av minskad anställningstrygghet 
 
Det finns ett starkt samband mellan otrygghet på arbetet och dålig hälsa. Idag läggs tonvikten 
på flexibla beteenden, anpassningsbarhet, rörlighet och risktagande. Det står i kontrast till 
personlighetsdrag som kännetecknar en stark karaktär – som lojalitet, förmåga att arbeta 
långsiktigt, ansvar, tillit och målmedvetenhet. Istället för att man ska satsa på sin karriär vill 
man att personalen ska arbeta i olika projektet, kanske byta arbetsuppgifter och arbetsplats. 
De långsiktiga målen urholkas och hållbara sociala band omöjliggörs. Att veta vilka risker 
som kommer och vilken väg som leder till befordran går inte längre att läsa sig till. 
Utmaningen idag är att man ska kunna verka för långsiktiga mål.(Carle & Schale, 1982)  
 
1.9.4 Arbetslösheten och statistiken 
 
Ungdomars arbetslöshet har enligt statistik minskat sedan 1993. För tonåringarna har det skett 
förbättringar, men det har berott mycket på gymnasieskolans uppbyggnad. Ungdomar mellan 
20–24 år har det svårare och risken att hamna i en lång period med arbetslöshet och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat. Ungdomar med högutbildade föräldrar har lägre 
risker att bli långtidsarbetslösa och all utbildning över grundskolenivå minkar risken att 
hamna i långtidsarbetslöshet. (Gullberg &Börjeson, 1999) 
 
Statistiken över ungdomsarbetslösheten visar den omfattning och fördelning arbetslösheten 
har, problemet med sådan statistik är att det ständigt kommer ”ny” statistik så det är svårt att 
få sig en allomfattande bild av hur stort problemet är just nu. Det är lagreglerat vem som är 
arbetslös och man kan i förvaltningsdomstolar få rätt att beskriva sig som arbetslös. Antingen 
registreras man som arbetslös när man söker jobb genom arbetsförmedlingen eller om man 
svarar jakande på ett flertal frågor i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Regeringen kan öka 
antalet personer i åtgärder och då sjunker den öppna arbetslösheten men inte den totala 
arbetslösheten. Enligt SCB så var den öppna arbetslösheten, år 2004, 5, 4 % av arbetskraften i 
åldersgruppen 16-64 år, vilket ger en total arbetslöshet på 7, 8%. (www.lo.se) 
 
 1.9.5  Arbetsmarknadspolitik/åtgärder 
 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har varit mycket omfattande under 1990-talet. Av den 
svenska regeringen har det varit ett aktivt val att hålla den öppna arbetslösheten nere med 
hjälp av olika arbetsmarknadsprogram. Utvärderingar som gjorts om effekter av den svenska 
arbetsmarknadsmetoden har följt den internationella metodologin på området. De studier som 
gjorts under 90-talet har haft som syfte att utreda om det var bättre att delta i 
arbetsmarknadsprogram än att helt avstå från dem. Frågan som utvärderingsfrågorna är till för 
att besvara är om vilken effekt programmen har haft. Frågan går inte att besvara med 
tillgängliga data. (Artikel i Arbetsmarknad och arbetsliv, 2000 årgång 6 nr 3, sid: 185-192) 
 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken förekommer i flera olika former och Sverige har ansetts 
som en världsmästare på området. Dessa komponenter ingår normalt i de aktiva programmen; 
arbetsförmedling, flyttbidrag, rekryteringsstöd, arbetsmarknadsutbildning, ungdomsåtgärd och 
beredskapsarbete. Kostnaderna för den aktiva arbetsmarknadspolitiken visar att Sverige ligger 
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på topp med en utgift motsvarande 1,9 % av BNP. Attityderna till den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken har på senare tid präglats av skepsis. Mångfalden av speciella 
program och stimulanspaket har blivit oöverskådliga vilket försvårar företagens 
anställningsbeslut. Arbetsförmedlingen till exempel har positiva effekter men flera andra, till 
exempel sysselsättningssubvention, ungdomsåtgärd och beredskapsarbete har många 
tvivelaktiga konsekvenser på grund av undanträngning av reguljära jobb. En arbetsgivare 
väljer i första hand den subventionerade arbetskraften. Där det sker, får 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingen nettoeffekt på sysselsättningen. Den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken kan minska arbetslösheten men det är mer fundamentala ekonomiska 
faktorer som avgör hur mycket arbetskraft som efterfrågas. (Palme & Stenberg, 1998) 
 
1997 beslutades det om en så kallad utvecklingsgaranti (UG) som innebar att ungdomar 
mellan 20 och 24 år skulle omfattas av ett särkskilt regelsystem där staten (genom 
arbetsförmedlingen) och kommunerna skulle erbjuda särskilda åtgärder som innebor stöd för 
den enskildes utveckling. (Gullberg & Börjeson, 1999)    
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2. Teori 
2.1 Symbolisk Interaktionism 
 
”Avgörandets, bekännelsens, löftets, kärlekens eller hatets ord, lögnen, vittnesbördet om 
sanningen, detta är det existentiella talet, i vilket människan blir den hon är och uppenbaras 
som sig själv…… I det existentiella talet sätter människan sin möjliga personlighet på spel, 
och hon kan bokstavligt talat gyckla bort den. Med sina ord står människan mellan 
avpersonifieringen och vinnandet av sig själv och sin egen personlighet” 
 
Uttrycket Symbolisk Interaktionism är en riktning inom sociologi och socialpsykologi med 
dess företrädare socialfilosofen George Herbert Mead, sociologen Charles Herbert Cooley och 
psykologen William James. Inom teorin är människans språklighet det väsentligaste hos 
människan, den gör henne till en social varelse. Enligt den Symboliska Interaktionismen delar 
vi upp verkligheten i inre upplevelse kontra yttre realitet, individ kontra samhälle, subjekt 
kontra objekt, form kontra innehåll och Jag kontra Du. Den dualismen är ett självklart sätt att 
tänka på för den västerländska människan. Den tradition som överskrider den dualismen är 
den symboliska interaktionen. Enligt en av företrädaren för teoritraditionen, George Herbert 
Mead så växer det medvetna jaget fram ur en social process. Genom interaktion med andra 
upptäcker det lilla barnet sig själv. Förmågan till den utvecklingen uppkommer när barnet ser 
sig själv som skiljt från omvärlden, där börjar utvecklandet av hennes identitet.  
 
2.2 Identitet 
 
En människa behöver en identitet utifrån vilken hon bestämmer sin position i samhället. När 
man åldras så passerar man stadier i sin medvetandeutveckling, man utvecklas från ett objekt 
till ett subjekt. Mead menar att människan formas och formar sig själv i interaktion med andra 
människor kring det egna jaget. I jaget sker ett växelspel mellan ett omedvetet ständigt 
registrerande ”me” och ett mera medvetet och för stunden registrerande ” I”. Handlandet som 
en människa gör är ett växelspel mellan ”I” och ”me”. Den primära socialisationen är 
viktigast vid formandet av individen. Med den primära socialisationen menas den process som 
försiggår i en människas närmaste omgivning, alltså familjen. Till den socialisationen kopplas 
sedan den sekundära socialisationen som t ex skolan, arbetslivet och kamratgrupper.(Carle & 
Schale, 1982)  
 
Socialpsykologen John Baron Mays urskiljer tre centrala problem som blir aktuella för 
individen innan hon format sin grundläggande identitet. 
 
1, Att komma underfund med samhället, det vill säga att inordnas i ett utbildningssystem, lära 
en yrkesroll, börja intressera sig för fackliga och politiska frågor och så vidare. 
 
2, Att komma underfund med sig själv, det vill säga att söka sin identitet. Därför kan hon/han 
bli tvungen att söka sin identitet. Då kan ibland behöva söka sig en identitet. Enligt Erik H 
Eriksson väljer en människa hellre en negativ identitet än att vara identitetslös eller 
identitetsförvirrad. 
 
3, Att komma underfund med livet i sin helhet, det vill säga att lära sig att ta ställning i 
moraliska, religiösa och politiska konflikter och frågor, orientera sig mot en ideologi och om 
möjligt komma fram till en livsfilosofi. 
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Huruvida individen lyckas klara dessa övergångar får stora konsekvenser för individens 
självuppfattning under uppväxttiden och inträdet i vuxenlivet. Självuppfattningen kan 
beskrivas i termer av samhället – jaget - livet, men också som en sammansmältning av 
individens sociala och personliga identitet. Den sociala identiteten är den självuppfattning 
som individen bygger upp med hjälp av den position hon har i samhället. Den personliga 
identiteten avser att beskriva kontinuerligheten eller diskontinuiteten i individens 
självuppfattning över en längre tidsperiod eller när hon tar steget från en social miljö till en 
annan. Om man ska sammanfatta identitetsutvecklingen så kan man lyfta fram dessa 
förhållanden: 
 
- vilka grupper hon/han har tillhört och tillhör 
- vilken ålder hon/han är i 
- vilken hennes/hans utvecklingsgång har varit (socialt, moraliskt -filosofiskt) och vilka 
skolor, yrkesroller och andra samhällsengagemang hon har stiftat under tid. 
- Till detta kan även läggas vilka auktoriteter, sociala kontroller och deltaganden som 
människan har haft. 
 
Att bli vuxen innebär att underordna sig samhällets normer, att vilja ha ett arbete, att arbeta 
eller vara definierad som arbetslös, att ta ansvar, att kunna förankra sin identitet i en 
delaktighet i produktionen istället för i konsumtionen. Barn och ungdomslivet är särskilt från 
produktionslivet. Relationen mellan ung och gammal kan generera problem som ger 
motsättningar. I ett bestämt historiskt sammanhang har vi att göra med en viss aktuell 
generation som man kan kalla ”generationsenheter” som är de olika grupper som reagerar och 
bildar grupper utifrån olika problem i ett samhälle. Det kan alltså vara en generation som i sig 
kan ha ett problem men också grupper som har problem sinsemellan. Socialt förankrade 
problem är problem som varje generation har runt omkring sig. I denna generation finns 
individuella problem eller bekymmer och dessa är en fas i den individuella utvecklingen. 
Ungdomstiden är den tid då man som individ skapar sig sin omvärldsorientering och 
generationsmedvetandet är en kombination av individuell utveckling och denna utvecklings 
historiska plats. Vad som gäller ungdomsarbetslöshet behöver inte automatiskt gälla för den 
vuxna kulturen. En typ av motsättningar uttrycks i ”motkulturer” det vill säga 
ungdomskulturer som inriktar sig på att förkasta sig samhället vi lever i med dess normer, 
värderingar och livsmönster. De problem ungdomsarbetslösheten för med sig kan ta uttryck 
både i det vi ser som generationsmotsättningar och det vi ser som livsproblem. (Carle & 
Schale, 1982)  
 
2.3 Interaktionen och samhället 
 
Interaktion kan enligt Erving Goffman definieras som individernas ömsesidiga inflytande på 
varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska 
närvaro. Goffman menar att man även kan kalla interaktionen för ett ”möte”. Ett framträdande 
kan enligt Goffman definieras som den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet 
tillfälle som tjänar till att på att ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna. Om 
man tar en viss deltagare och hans framträdande som en grundläggande referenspunkt så kan 
man kalla de andra framträdandena för publiken, observatörerna eller de medagerande. När en 
individ visar upp samma roll för ett antal observatörer under olika tidpunkter så uppstår ett 
socialt samband. När en individ kommer i kontakt med andra individer så vill man oftast ha 
upplysningar om denne personen. Upplysningar av individen bidrar till att definiera 
situationen och gör det möjligt för de andra att veta vad de kommer förvänta sig av personen. 
Om observatörerna inte känner den individ det gäller kan de av hans uppträdande och 
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utseende skaffa sig informationen, de kan också med tidigare erfarenheter av individer som 
påminner om honom att tillämpa oprövade schablonuppfattningar på honom. Men mycket 
information ligger ”dolt” för observatörerna, individens verkliga attityder och känslor kan 
bara fastställas indirekt. Individen kommer att handla så att han avsiktligt eller oavsiktligt 
uttrycker sig och de andra (observatörerna) kommer bli påverkade av honom.  Fasaden 
beskriver Goffman som den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller 
omedvetet används av individen under hans framträdande. Som inslag i den personliga 
fasaden kan inkluderas: insignier på ämbete eller rang, kläder, kön, ålder och 
raskarakteristikan, storlek, utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande. 
Framträdandet socialiseras, formas och omformas för att passa in i förutsättningar och 
förväntningar som finns i samhället. En annan socialisationsprocess är idealiserandet av 
intrycket man ger till de observerande. Med det menas en strävan efter att vara bättre än den 
vi är. I de flesta samhällen finns stratifieringssystem där en idealisering av de högre 
samhällsskikten finns och en strävan för personer att nå dit. Med rätt sorts framträdande och 
viljan att göra olika uppoffringar för att nå dit och att tillämpa en fasad kan man försöka 
förmedla det intryck man vill ge. I vårat samhälle förmedlas så många skiftande 
framträdanden och gester att de har fått en kollektiv symbolisk status. När vi ser någon göra 
ett framträdande och vi anser att intrycket endast är en ”falsk fasad” så kan vi fråga oss om 
det handlar om sant eller falskt, det kanske istället är så att personen ifråga inte är förmögen 
att ta an den rollen som den givits. Den allmänna uppfattningen att vi gör framträdanden inför 
varandra är inte ny, man kan även göra sig en uppfattning om sig själv. Dels är människan 
agerande, som involverar och skapar framträdanden och dels har hon en rollgestalt vars 
mentalitet är avsedd till att väcka till liv. I vårt samhälle betraktas den roll man gestaltar och 
ens jag som tämligen identiska, men jaget kan också vara ett slags image, en 
föreställningsbild. Jaget som en framställd rollgestaltning är en dramatisk effekt som uppstår 
ur en scen som visas upp, och allt hänger på om det anses trovärdigt nog. De sociala 
sammanträffandenas struktur uppstår varje gång individer kommer i varandras omedelbara 
fysiska närhet. (Goffman, 1986) 
 
2.4 Dan Swärdh, teaterscratch 
 
Jag deltog vid slutseminariet för ungdomsprojekt Kalix och där var en av talarna, Dan 
Swärdh, som föreläste om kommunikation och kroppsspråk. Dan menar att kroppsspråket 
förklarar mycket om vilka är vi är som människor, det ger en signal om vilka vi är, en känsla. 
Om man till exempel ler så är det ganska oväsentligt vad man vill, det ger en fredlig signal. 
Han menar att människan har ett stort behov av kommunikation. När vi använder vårat 
kroppsspråk så efterliknar vi ofta de vi kommunicerar med. När vi tillhör en grupp så 
använder vi signaler för att visa att vi hör hemma i den gruppen. Det kan vi visa genom 
speciella hälsningsfraser till exempel. Dan säger att kroppen i sig kommer ihåg mycket, vi har 
inmatade rörelser som våra kroppar minns. Men kroppen bestämmer inte över oss, utan det 
gör hjärnan. Dan ger ett exempel på hur vi har blivit socialiserade. Om man går och skrattar 
för sig själv så är oftast det första man gör att man ser om någon iakttagit en. På det sättet är 
vi socialt tränade. Dan menar att man kan ge ett intryck av att ha låg eller hög fysisk status. 
Ett exempel på att ha hög fysisk status är att stå rakt med benen och se ståtlig ut, exempel på 
låg fysiskt status är att stå med benen inåtvända vid knäna och huka sig. Man kan kalla det ett 
slags skådespel menar Dan. Det gäller att inte heller överdriva. Om man ger intrycket av att 
ha låg fysisk status så menar Dan att det ger en signal som säger ”jag ger mig”, man litar 
mindre på en sådan person. Alla sociala varelser måste någon gång visa låg fysisk status, då 
socialiserar man sig och närmar sig människor, det handlar om ett växelspel. Han talar vidare 
om könsidentitetens betydelse för byggandet av vår identitet. Förr i jordbrukssamhällets 
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Sverige så behövde man inte kommunicera så mycket, det räckte med korta meningar fyllda 
med den informationen som var nödvändig. Kommunikationen var bunden till kön, män 
talade med män och kvinnor med kvinnor. De sociala kraven var låga förr. Idag ställs det 
andra krav på kommunikationen och vi människor kan inte längre bara koppla oss till 
könsidentiteten utan måste faktiskt växla mer, bli mer flexibla i våra sociala liv, för att det är 
så världen ser ut idag.   
 
3. Kalix kommun och ungdomsarbetslösheten 
 
Kalix kommun är en ort med 17 653 invånare. Under de senaste åren har jobben blivit fler och 
handeln ökat. Hälften av invånarna bor i centrum och hälften bor i någon av de 87 byarna. 
Gymnasieskolan i Kalix har ett allsidigt programutbud inom teoretiska och yrkesinriktade 
ämnen.(Kalix kommuns tidskrift, 2005) 
 
Arbetslösheten är väldigt hög i Kalix, den öppna arbetslösheten (när personer trots aktivt 
arbetssökande förblir arbetslösa och inte heller är sysselsatta i något arbetsmarknadspolitiskt 
program) går ner men långtidsarbetslösheten ökar. I fjol var det 33 personer mellan 18 och 24 
år som var långtidssjukskrivna i Kalix och 93 personer som var öppet arbetslösa, där av 57 är 
män och 36 kvinnor. Kalix var tidigare en industriort, men många av industrierna lades ner 
eller flyttade. Därmed försvann många jobb.(Ur intervjun med Sandra från 
arbetsförmedlingen i Kalix) 
 
3.1 En annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Kalix 
Arena ung 
 
Arena ung är en sorts utbyggnad av Ungdomsprojekt Kalix, projektet har kommit igång under 
den senaste månaden. Det är ett samarbetsprojekt mellan olika kommunala enheter samt 
arbetsförmedlingen i Kalix. Arena ung vill ge en ökad möjlighet för ungdomar att komma 
vidare mot arbete eller studier. Genom att samla flera olika verksamhetsresurser på ett och 
samma ställe underlättas kontakten. Arena ung riktar sig till ungdomar mellan 16-24 år som 
har behov av stöd. Kontakten får ungdomarna från IV-programmets socialpedagoger, 
kommunens arbetsmarknadschef och socialkontorets ungdomshandläggare. Alla ungdomar 
gör en egen planering som utgår ifrån vad man vill men även vad man behöver. Arena ung 
skapades ifrån tanken att samla flera olika enheter med mål att hjälpa ungdomarna till en egen 
försörjning och stärka möjligheten till ett arbete. Eftersom alla resurser finns samlade på ett 
och samma ställe blir det lättare att nå de olika enheterna och det ger en helhetsbild i arbetet 
med ungdomen. Några exempel på aktiviteter inom Arena ung är: Individuell coachning, 
livsorientering, arbetspraktik, endagsaktiviteter, CV–stuga, yrkesinriktade introduktionspass 
om på max 2 veckor med inriktning mot affär, hotell/restaurang, industri och skog. För att få 
komma in och medverka i Arena ung kan man antingen få kontakt genom individuella 
programmet och ha socialpedagogen från skolan som kontaktperson, via ”arbetsmarknad” när 
man deltar i de kommunala ungdomsprogrammen KUP (kommunala ungdomsprogram) och 
UG (ungdomsgarantin). En tredje väg att få medverka är att ta vägen genom socialkontoret 
med sin socialsekreterare som kontaktperson. (www.kalix.se) 
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3.2 Ungdomsprojekt Kalix  
 
Projekttiden är 2006-07-03 och pågår till 2007-06-30. Projektet syftar till att coacha arbetslösa 
ungdomar till arbete eller studier. Projektägare är Kalix kommun och de som arbetar i 
projektet är två heltidsanställda personer, en projektledare och en handledare.   
 
3.3 Metoden i projektet 
Kompetenshöjande insatser 
 
Syfte med kompetenshöjande insatser är att deltagarna ska få redskap att ta sig ut på 
arbetsmarknaden. Målet är att de ska ske en personlig utveckling hos deltagarna. Exempel på 
kompetenshöjande insatser som genomförts är gruppaktivitet med teambuilding tema kallad 
livsorientering, studiebesök, utfrågning av intressanta personer (”heta stolen”) CV-skrivning, 
intervjuträning och presentationsövningar. Exempel på personer som suttit på ”heta stolen” 
har varit Robert Forsberg, tillträdande kommunalråd och även en reporter från NSD. De 
personer som sitter på ”heta stolen” har fått svara på frågor från deltagarna. Tanken är att 
ungdomarna ska lära sig lite av intervjukonsten. 
 
3.4 Livsorientering – En orientering i det egna livet 
 
Kursen i livsorienteringen har handlat om att långtidsarbetslösa ungdomar ska orientera sig i 
sina egna liv och fundera över vad de vill nu och i framtiden. Kursen har till stor del handlat 
om att hela tiden ta aktiva beslut för sig själv och att göra ett fritt val. Kursen har syftat till att 
ungdomarna ska stärka självförtroendet, hitta motivationen och i slutändan bli mer 
anställningsbara. Kursen i livsorientering har erbjudits som ett alternativ till arbetspraktik 
eller praktik i kombination med studier. Livsorienteringen har fokus på det friska och positiva 
hos varje individ där Lisa (projektledare) har haft ansvaret att locka fram deltagarnas starka 
sidor och förstärka dem. Deltagarna erbjuds ökad tro på sig själva, större kunskap om sig 
själva och kunskap om/möjlighet att verbalisera sina tankar och känslor. Kursen är uppbyggd 
i olika teman; 
 

- Självförtroende 
- Motivation 
- Exponering: Att våga 
- Tanke- känsla- handling: Lärdom om ett positivt tankesätt 
- Samhälle 
- Eget arbete 

 
Syfte och mål med kursen livsorientering är att deltagaren ska: 

- Öka tron på sig själv  
- Ta reda på sina starka sidor 
- Bygga upp sitt självförtroende 
- Hitta motivationen 
- Bli mer anställningsbar 

 
Det finns i huvudsak två mål med kursen livsorientering: 
1, Att ungdomarna ska finna vägar till sysselsättning (arbete, praktik, studier eller annat). 
Bryta passiviteten. 
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2, Att ungdomar stannar i Kalix eller återvänder till Kalix. Som kommun vill projektledaren 
och handledaren ge en så positiv bild av Kalix så att ungdomar som flyttar för att studera eller 
arbeta också kan tänka sig att återvända till Kalix vid ett senare skede i livet. Målgruppen 
består av arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år som är inskrivna i de kommunala 
ungdomsprogrammen. Dessa kan bestå av ungdomar som inte har en praktikplats, ungdomar 
som studerar på halvtid eller av ungdomar som vill gå kursen trots att de har en praktikplats 
(som vill ta paus från praktiken några veckor). 
 
Metoden i kursen livsorientering bygger på: 

- Värderingsövningar 
- Temaföreläsningar 
- Forumspel 
- Diskussioner 
- Presentationsövningar 
- Studiebesök 
- Samtal 

 
En stor del av kursen är värderingsövningar där tyngdpunkten ligger på att som person göra 
ett aktivt val bland ett flertal alternativ samt skapa sig en uppfattning om varför man gör vissa 
val i livet. Det handlar om att deltagarna ska bli mer medvetna om sina egna attityder, 
intressen och mål.  
 
Hittills har 30 ungdomar, fördelade på 3 tillfällen gått kursen; 
Tjejer: 11 
Killar:19 
Under 20 år:7 
Över 20 år:23 
  
3.5 Vägledning/Coachning 
 
Syfte och mål med aktiviteten har varit och är att ungdomarna ständigt ska få vägledning, inte 
bara i studier och yrkesval utan även i andra kompetenshöjande inslag. Studie- och 
yrkesvägledningen har utförts av Kalix UniverCitys (samlingsnamn för all vuxenutbildning i 
Kalix) två utbildningskonsulenter vid ett flertal tillfällen, övrig vägledning har utförts av 
bland annat personalen i projektet, personal från Arbetsförmedlingen i Kalix, Brytprojektet 
Länsarbetsnämnden. Vägledning har skett med samtliga deltagare i projektet. 
 
3.6 Praktik 
 
Syfte med praktiken är att deltagarna ska få ökad kunskapsarbetslivserfarenhet, ökad 
kompetens och större kontaktnät. Målet är att ungdomen ska ha större möjlighet att få arbete, 
kanske inte just vid de berörda utbildningsplatserna utan även vid andra företag.  
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4. Resultat 

4.1 Enkätmaterial 1 

Projektledaren har konstruerat en utvärderingsenkät där deltagarna har fått svara på frågor om 
hur projektet upplevts. Frågorna handlar om hur deltagarna upplevt projektet och vilka nya 
kunskaper som utvecklats under projektet hos deltagarna. Nedan följer en sammanfattning av 
svaren. Frågorna värderas 0 –10 där siffran noll motsvarar samtycke i låg grad och siffran tio 
motsvarar samtycke i hög grad. Det är sammanlagt 13 frågor som deltagarna har besvarat.  
 
Fråga 1:Vad har du upplevt som positivt under kursen? 
 
Deltagarna skriver att dom lärt känna nya människor och lärt känna sig själva bättre. 
Uppgifterna har varit varierande och mycket roliga. Studiebesöken har varit roliga och 
givande. Många deltagare tycker att antalet i grupperna var precis lagom. En person skriver 
att det har varit intressant för att det inte bara varit att läsa i papper. Undervisningarna har 
varit bra, bra sammanhållning i gruppen och roliga uppgifter. En del har skrivit att dom 
känner mig nöjda med mig själva och har fått en ny syn på saker och ting. Att dom ser fler 
möjligheter.  
 
Fråga 2: Vad har du upplevt som negativt under kursen? 
 
Deltagarna har skrivit att dom tycker det har varit jobbigt med dom tidiga mornarna och vissa 
har nämnt att det varit jobbigt att prata inför grupp. En del skriver att det är jobbigt att veta sitt 
mål i livet och flera har nämnt att det är negativt när andra deltagare inte kommit till 
lektionerna. En person skriver att det är jobbigt med inlämningsuppgifterna.  
 
Fråga 3: Finns det någonting som du upplevt som särskilt positivt eller negativt? 
 
Denna frågan hade bara en deltagare svarat på (som positivt) och det var boxningen. 
 
Fråga 4: I vilken grad tycker du att du har lärt dig något nytt under kursen? 
 
Antal som svarat: 23 deltagare 
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Kommentarer från deltagarna; ” Jag har lärt mig mer om beteenden” 
 
                                                  ”Jag har blivit bättre på att skriva CV” 
 
 
Fråga 5: I vilken grad tycker du att studiebesöken och informationerna, gett dig några nya 
insikter eller idéer? 
 
Antal som svarat: 24 deltagare 
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Fråga 6: I vilken grad tycker du att diskussionerna/ resonemangen i kursen gett dig några nya 
insikter eller idéer? 
 
Antal som svarat: 25 deltagare  
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Fråga 7: I vilken grad upplever du att du är på väg att forma idéer och tankar om hur du ska 
gå vidare efter kursen? 
 
Antal som svarat: 23 deltagare  
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Fråga 8: Upplever du att du har lärt känna nya människor? 
 
Här har samtliga deltagare svarat ja. 
 
Fråga 9: I vilken grad upplever du att du som person har blivit starkare på något sätt? 
 
Antal som svarat: 25 deltagare  
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Fråga 10: Finns det något du har saknat i kursen? 
 
Här har de flesta deltagare svarat nej. Några få har kommenterat; 
 
”Saknade information om utbildning och skola” 
 
”Ville gå tre veckor till” 
 
Fråga 11: Finns det något speciellt antal deltagare som du skulle tycka vara bra i en sån här 
kurs? 
 
Här har samtliga deltagare svarat att antalet var precis lagom, en del nämnde att dom ville att 
fler killar skulle gå kursen. 
 
Fråga 12: Vad tycker du om kursen som helhet? 
 
Antal som svarat: 24 deltagare  
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Fråga 13: Övriga synpunkter på kursen: 
 
Kommentarer; 
 
”Fortsätt med såna här kurser” 
 
” Lärde mig saker om mig själv och andra, trevlig grupp och varierande övningar, får en att 
tänka till” 
 
Sammanfattningsvis kan man urskilja fem begrepp kring kursen och dess helhetsintryck från 
deltagarna; 
 
1.Gruppledaren  

- Bra ledare, bra attityd 
 
2.Övningarna 
Nivå – Lugnt, avslappnat och lagom 
Helhetsintryck – Lärorikt, givande och kul 
Kommentarer från projektledaren 
Övningarna var på en lagom nivå för deltagarna. De tyckte att det var givande lärorikt och 
kul. Övningarna innebar även en sysselsättning för deltagarna. 
 
3.Gruppdynamik 
Bli hörd, umgås och påverkan (Nya åsikter, tankar, idéer och insikter, inspiration) 
Kommentarer från projektledaren  
Det har varit en stor vinst att arbeta med ungdomar i grupp. Deltagarna upplever att de känt 
sig hörda, de har fått möjlighet att umgås med människor i sin egen ålder och de som befinner 
sig i samma situation. Deltagarna har även påverkat varandra genom att delge nya åsikter, 
tankar, idéer och insikter om olika saker, de har fått input och inspiration av varandra. 
 
4.Självet 
Tanke, motivation 
Känsla (självkännedom, självförtroende, starkare, säkrare) 
Handling (våga, mer öppen, mod) 
Kommentarer från projektledaren
Kursens påverkan på självet kan delas in i deltagarnas upplevda förändring i deras sätt att 
tänka, känna och handla. Deltagarna upplever att kursen har ökat deras motivation, de 
upplever sig ha fått bättre självkänsla och känner sig mer öppna och modiga.  
 
5. Framtiden 
Mål (hittat mål, våga, se framåt, planer, inte ge upp) 
Förändring ( kommit igång, energi och ork, ökad vilja, inspiration) 
Kommentarer från projektledaren
Kursen har gett deltagarna en ny syn på framtiden. De ser sina mål tydligare nu än tidigare, de 
vågar sätta mål och ger inte upp lika lätt. De känner även att de har fått en ökad energi och 
vilja inför framtiden, de har blivit inspirerade.  
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4.2 Enkätmaterial 2 
 
Projektledaren har gett deltagarna ytterligare en enkät som handlar om: 

- Hur deltagarna upplevt de olika delmomenten  
- Förväntningar på projektet 
-    Om förväntningarna infriats 
 -   Om dem saknat något i kursen 
- Om deltagarna har planer på att studera i framtiden 
- Om deltagarna anser att projektet ökat deras möjligheter till framtida arbete  
 -    Hur deltagarnas nuvarande situation ser ut idag. 

 
Nedan är en sammanställning av svaren angående upplevelserna av aktiviteterna/momenten 
under projektets gång. Skillnad i upplevelsen, graden av samtycke kring projektet mellan män 
och kvinnor (där siffran 0 motsvarar samtycke i låg grad och siffran 10 motsvarar samtycke i 
hög grad)  
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Sammanställning av svar från enkätmaterialet 

Fråga 1: Vilka förväntningar hade du inför ditt deltagande i Ungdomsprojekt Kalix? 
 
Här har deltagarna svarat att deras främsta förväntningar har varit att få ett arbete eller 
praktik. Många har även svarat att få träffa andra människor och att få hålla sig sysselsatta. 
Att lära sig skriva CV och personligt brev och få hjälp med motivationen var också ett vanligt 
svar. Några deltagare skrev att dom hoppades att detta projekt inte skulle vara något nytt 
”fiasko” och några skrev att de inte hade några förväntningar alls. 
 
 

 24



Fråga 2: När du ser tillbaka på din tid i Ungdomsprojekt Kalix, är det någonting du saknat? 
 
Här har samtliga deltagare svarat att de inte saknat någonting. 
 
Fråga 3: Har du planer på att studera i framtiden, om ja, vilken eller vilka nivåer, 
Grundskola, Gymnasium eller Universitet/Högskola? 
 
Här har en klar majoritet svarat att de tänker studera vidare. Av de som svarat har tio 
deltagare svarat ja på frågan och tre deltagare svarat nej på frågan. Nivåerna på studier ligger 
jämt mellan gymnasium och Universitet/Högskola. 
 
Fråga 4: Anser du att du ökat dina möjligheter till arbete, om ja, på vilket sätt? 
 
Här har elva deltagare svarat att de anser sig ha ökat sina möjligheter till arbete medan två 
deltagare svarat nej. De som svarat ja på frågan har skrivit att de har ökat möjligheterna 
genom att de lärt sig vet hur man presenterar sig, hur man skriver CV, lärt sig marknadsföra 
sig själva och våga ringa/prata med personen de söker. Några påpekar att de fått en bättre 
inblick i vissa arbeten och att de fått ökade möjligheter till arbete genom praktik och 
arbetsintervjuer.  
 
Fråga 5: Vilken är din nuvarande situation: arbete, studerande eller annat? 
 
Här har två deltagare svarat att de arbetar. Fyra deltagare studerar och åtta deltagare har 
skrivit annat. Av de som angivit annat är det några som angivit att de är på praktik och resten 
anger att de är arbetslösa och söker jobb. Sammanfattningsvis har 59% av deltagarna har gått 
över till egen försörjning, 45 % har arbete och 14 % har gått vidare till studier.  
 
Fråga 6: Hur har du upplevt tiden i Ungdomsprojekt Kalix? 
 
Här har många deltagare skrivit att projektet var över förväntan och att det varit en lärorik och 
spännande tid. De har fått träffa andra i liknande situation som de själva och upplever att de 
lärt sig mycket nytt. 
 
Fråga 7: I vilken grad har dina förväntningar infriats? 

Antal som svarat: 8 deltagare  
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I vilken grad tycker du att du har haft nytta av följande aktiviteter: 

Fråga 8: Livsorientering  

Antal som svarat: 8 deltagare  
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Fråga 9: Vägledning/coachning av projektledaren och handledaren 

Antal som svarat: 12 deltagare 
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Fråga 10: Förbättra ditt jobbsökande. 

(skriva CV-handlingar, skriva ansökningshandlingar, mm.) 

Antal som svarat: 13 deltagare 
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Fråga 11: Studiebesök t ex på företag och olika projekt. (Part AB, Tuta, Storgatan 61 m.fl.) 

Antal som svarat: 11 deltagare  
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Fråga 12: ”Heta stolen” (journalist, Robert Forsberg, samt en reporter från NSD m.fl.) 

Antal som svarat: 11 deltagare  
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Fråga 13: Presentationsövningar. 

Antal som svarat: 12 deltagare  
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Fråga 14: ”Visst vågar du” med Kjell Morin. Ungdomarna har med hjälp av teaterledaren 
Kjell Morin lärt sig att växa som människor och våga göra saker som de trodde var omöjligt. 
Ungdomar får en självkänsla, tar ansvar, för fram idéer, vågar säja ifrån. Kjell Morin är ledare 
för Teaterföreningen Bröt. 
 

Antal som svarat: 11 deltagare  
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Fråga 15: Praktik. 

Antal som svarat: 12 deltagare  
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4.3 Intervjupersonerna 
 
Jag har intervjuat sju deltagare från projektet och även projektledaren och en 
myndighetsperson från arbetsförmedlingen i Kalix kommun. Samtliga namn är fingerade. Jag 
träffade två av ungdomarna i ett samtalsrum på KalixUniverCity, resterande fem intervjuer 
gjordes på telefon. När jag träffade deltagarna så informerade jag först om syftet med 
undersökningen. Jag berättade för hela gruppen innan på gruppträffen vem jag är, var jag kom 
ifrån och lite om mitt liv och mina erfarenheter av att själv ha varit arbetslös samt mitt 
sökande efter arbete under perioder av mitt liv. Jag förklarade även vem som skulle kunna 
läsa uppsatsen och att de inte behövde svara på någon fråga om den var för känslig. Jag 
försäkrade respondenterna att deras namn kommer att vara fiktiva. I början av intervjun hade 
jag uppskrivna frågor, men under intervjuns gång så kom jag ibland in på sidospår där jag lät 
respondenten utveckla samtalet i egen riktning. Anledningen var att jag ville låta 
respondenten förtydliga områden som av denne uppfattades som viktiga.  
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4.4 Intervju med projektledaren 
 
Lisa arbetade med kursen livsorientering, innan hon blev projektledare för ungdomsprojekt 
Kalix, och kom på den vägen att söka tjänsten som projektledare. Lisa fick tjänsten och 
tillsammans med en handledare så hade dom en projektbeskrivning att gå efter. Den 
beskrivningen var ganska vid och Lisa och handledaren har utvecklat aktiviteterna själva. I 
projektbeskrivningen stod bland annat att de skulle dela upp gruppen i två delar, varav den 
ena skulle bli kallad ”Näringsliv och entreprenörskap” och skulle fokusera på kontakten med 
arbetsgivarna och företagen. Den andra gruppen skulle kallas ”Information och omvärld”, i 
den skulle man fokusera på individen och den personliga utvecklingen. Lisa valde att inte 
gruppera såsom det stod i projektbeskrivningen då hon inte anser att man kan dela upp 
människor i fack. En annan sak som Lisa valde att avstå från (i projektbeskrivningen) var 
momentet ”Praktikbank”. Syftet och målet med praktikbanken var att vid varje studiebesök 
och praktikplats så skulle det göras en uppföljning huruvida företaget skulle kunna tänka sig 
att ta emot praktikanter och vilka krav de skulle ha på praktikanterna. Lisas grundsyn och 
uppbyggnaden av projektet har cirkulerat kring grupptänket, vilket enligt Lisa är ett bra och 
effektivt sätt att arbeta på. Innan projektet startades så var Lisa och handledaren på en 
konferens i Stockholm som handlade om olika åtgärder för att få ungdomar i arbete. Lisa 
säger att hon att fått lite inspiration från Fryshuset (en kombination av engagerade människor 
i föreningen KFUM som är världens och Sveriges äldsta ungdomsrörelse). Dramaövningarna 
(med Kjell Morin) har varit ett inslag som inspirerats av bland annat Fryshuset. När jag frågar 
Lisa vad hon tror har varit framgångsrikt med aktiviteterna så svarar hon; 
 
” Genom att deltagarna först har varit tillsammans i grupp i tre veckor så har det skapats en 
bra sammanhållning i gruppen. Ungdomarna har redan från början av projektet fått veta vad 
allt kommer att handla om. Vi har engagerat oss mycket och lagt fokus på utveckling och på 
framtiden. Vi har pratat mycket med ungdomarna och tvingat dom att redogöra vad de gjort 
för varje vecka, så att det hela tiden sker en utveckling.” 
 
Lisa tror att det som gjort projektet lyckosamt har varit kombinationen av hennes och 
handledarens förhållningssätt och metoden som de har använt sig av. Hon säger att det finns 
andra åtgärdsprogram där hälften inte har fått jobb efter avslutat deltagande. Det som är unikt 
med detta projekt är att det är mer än bara praktik (de flesta andra åtgärdsprogram kan erbjuda 
praktik) men detta projekt har en vidare syn på ungdomarna. Styrkan i projektet tycker Lisa 
har varit att det har varit två heltidsanställda på projektet och de har därför haft tid för varje 
deltagare. Hon framhåller även kombinationen av just aktiviteterna och metoden som en 
styrka. Lisa tycker inte att man kan behandla alla ungdomar lika, ungdomar är ingen homogen 
grupp, fokus ligger på den personliga utvecklingen hos individen och dennes egna mål.  
Svagheten med projektet har varit att projektet är beroende av arbetsförmedlingen som 
beslutar om projektets framtid. I maj 2007 så kom ett beslut från arbetsförmedlingen att 
projektet skulle avbrytas, men då ställde Kalix kommun upp med finansiering så projektet 
kunde fortsätta som planerat tills juni 2007. När jag frågar om hon tror att andra kommuner 
har inspirerats av projektet så svarar hon att många har kommit på studiebesök och att det har 
funnits ett stort intresse, särskilt kring kursen livsorientering. För att få kunna ha deltagit i 
projektet krävs att ungdomarna ska vara mellan 18 och 24 år och vara inskrivna som 
arbetslösa hos arbetsförmedlingen. När ungdomen väl är inskriven hos arbetsförmedlingen 
och där har kontakt med en handläggare, så är det handläggarens uppgift att bedöma vilka 
som är lämpliga att medverka i projektet. Lisa hade uttryckt till arbetsförmedlingen att hon 
ville ha en blandad grupp av människor, både lång- och korttidsarbetslösa. Det andra kravet 
att få medverka är att ungdomen själv ska vilja delta. Det har funnits fall där ungdomen själv 
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tagit kontakt med projektet och då frågat sin handläggare om att få delta. Ungdomsprojekt 
Kalix är ett kostsamt projekt och får sin finansiering från KUP (de kommunala 
ungdomsprogrammen) och UG (ungdomsgarantin). Deltagarna får ersättning under tiden de 
deltar i projektet. Den enda kritik som Lisa har hört från vissa deltagare är att några inte 
uppskattat att hon och handledaren haft olika krav på ungdomarna, Lisa har pushat vissa 
deltagare hårdare än andra, kanske när dom känt att ungdomen har mer att ge av sig själv. 
Med vissa deltagare har Lisa och handledaren tagit det lugnare då dom känt att den ungdomen 
kanske inte haft med sig så mycket från skolan och att fokus måste läggas på individen. 
Projektet har kontakt med socialförvaltningen i Kalix men Lisa upplever att kontakten inte 
varit särskilt tät. Om någon av deltagarna visat positivt på drogsvar så har de två 
verksamheterna haft samarbete. På Arena ung finns en socialsekreterare och Lisa upplever att 
samarbetet blivit tätare i och med det. I alla projekt ska det finnas en styrgrupp och en 
referensgrupp (till exempel kommunala instanser för att underlätta samverkan) och i 
ungdomsprojekt Kalix har det varit arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och IV-
programmen på Gymnasiet i Kalix.         
 
4.5 Intervju med en arbetsförmedlare i Kalix 
 
Sandra arbetar som arbetsförmedlare i Kalix kommun. Hon berättar att varje handläggare har 
ca tio till femton ungdomar att handleda. Ungdomen kommer till arbetsförmedlingen och 
skriver in sig som arbetssökande. Sandra berättar att arbetslösheten är väldigt hög i Kalix, den 
öppna arbetslösheten (när personer trots aktivt arbetssökande förblir arbetslösa och inte heller 
är sysselsatta i något arbetsmarknadspolitiskt program) går ner men långtidsarbetslösheten 
ökar. I fjol var det 33 personer mellan 18 och 24 år som var långtidssjukskrivna i Kalix och 93 
personer som var öppet arbetslösa, därav 57 är män och 36 kvinnor. Tidigare har det varit 
ännu mer män som varit arbetslösa, trenden håller på att vända tror Sandra. Kalix var tidigare 
en industriort, men många av industrierna lades ner eller flyttade. Därmed försvann många 
jobb. Sandra berättar om de andra åtgärderna mot ungdomsarbetslöshet i Kalix, som är de 
kommunala ungdomsprogrammen där ungdomar erbjuds bland annat praktik. Det finns även 
en kortare utbildning som ungdomar kan gå. Innan ungdomsprojekt Kalix startades hade man 
jobbsökarkurser, där ungdomar bland annat fick träna på att skriva CV. Sandra säger att 
projektet skilt sig från andra åtgärder på det sättet att ungdomarna får jobba med sig själva 
och sin självkännedom. Hon berättar; 
 
” Idag är det viktigt att sälja sig själv, att veta hur man tar sig fram. Många är väldigt blyga 
och osäkra, en del har psykiska problem. Jag tror att aktiviteterna i projektet bygger upp 
självförtroendet, dels har jag sett hur Lisa (projektledaren) arbetat tidigare med kursen 
livsorientering och signalerna man fått är att deltagarna gillat det. Alla människor behöver 
olika sätt för att nå sina mål”. 
 
Sandra fortsätter; 
 
”Det är lättare för en ungdom att ha en viss fasad mot sin handläggare på 
arbetsförmedlingen, men i projektet och med Lisa (projektledare) så är det säkert svårt att 
upprätthålla den fasaden då Lisa arbetar så intensivt med ungdomarna. Om man till exempel 
är deprimerad eller har andra problem så kommer det fram förr eller senare, just för att 
projektet är så intensivt”. 
 
Sandra berättar att arbetsförmedlingen har kontakt med socialförvaltningen, om det till 
exempel är någon ungdom som missbrukar droger. De har en socialkonsult som arbetar med 
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utredningar. Sandra säger att hon ser att det finns ett stort behov av ungdomsprojekt Kalix och 
liknande åtgärder, jag frågar hur hon ser det behovet i samhället, i Kalix, hon svarar; 
 
” Jag ser att det finns ett stort behov av Lisas kurser, många behöver stödet. Man ser att det 
finns en tudelad väg för ungdomar. En del går direkt till studier efter gymnasiet, en del går 
till arbete, sen finns det dom som inte är lika framåt, som kanske har dåliga betyg och inget 
kontaktnät. Dom kan lätt hamna i långtidsarbetslöshet och behöver passas upp på.” 
 
Sandra tror att om man går arbetslös så är det särskilt två saker som går förlorade. Dels det 
primära, inkomsten, ungdomen är vuxen men kan inte vara vuxen. Sen dels det sociala, man 
förlorar vänner och kontakter genom att gå hemma på dagarna. I sitt arbete ser Sandra 
konsekvenserna av arbetslösheten, hon fortsätter; 
 
” Många ändrar sina tider, sover på dagarna och är uppe hela nätterna, man ser att dom 
förändrar sina rutiner. Har man gått i fel kretsar innan, drar runt och förstör egendom, så 
kan jag tänka mig att chanserna att man dras med i ännu mer tråkigheter ökar om man är 
sysslolös”. 
 
Jag frågar Sandra vad företagen i Kalix har för erfarenheter av ungdomarna när de gjort 
praktik. Hon svarar att de allra flesta företagen är mycket positiva till praktikanterna, de flesta 
har skött sig bra. Någon gång har det uppstått missnöje och det kan ha varit om en praktikant 
kommit för sent på morgonen. Sandra har tät kontakt med gymnasieskolan i Kalix och där 
möter hon många elever som hon ser direkt kommer gå till studier eller jobb, andra kommer 
stanna kvar och dom ”fångas upp” efter sommaren av arbetsförmedlingen om dom inte hunnit 
skaffa sig arbete än. Frågan många ungdomar i Kalix har framför sig är, ska jag stanna i 
Kalix, vad är viktigast, jobb eller orten? 
 
4.6 Deltagare 1, Anna 20 år  
 
Anna kom i kontakt med ungdomsprojekt Kalix genom en handläggare på 
Arbetsförmedlingen i Kalix. Innan dess hade hon anmält sig på arbetsförmedlingen som 
arbetslös. Anna har varit en deltagare i projektet sedan den 1 februari 2007. Anna talar om att 
hon tycker det är jobbigt att tala inför andra människor och att förbereda sig inför uppgifter. 
Hon säger att hon är dålig på engelska och vill därför inte studera vidare på 
högskola/universitet då hon vet att viss litteratur där förekommer på engelska. Anna bor med 
sin pojkvän som arbetar. Hon vill arbeta med människor och jag upplever henne som väldigt 
flexibel ifråga om yrkesval. Hon har sökt 10-15 arbeten utan resultat sedan projektets början. 
Hon var på en intervju för ett stort möbelföretag och det var en gruppintervju. Där upplevde 
Anna att hon inte ansträngde sig i den mån hon hade velat, på grund av nervositet. Hennes 
drömmar som barn var att bli djurskötare eller arkeolog. Men hon blev allergisk och kunde 
inte vara nära djur. När jag frågar hur hon upplever det att vara utan arbete så svarar hon att 
det är jobbigt att gå till arbetsförmedlingen och hon berättar även att hon har fått byta 
handläggare ett flertal gånger. När jag frågar om hon har tänkt sig att flytta från Kalix för att 
öka möjligheterna till arbete så svarar hon att hon skulle kunna flytta under kanske ett år, 
pojkvännen gör att hon känner sig lite fast. Hon hade ett arbete innan projektet och då städade 
hon badrum. Hon trivdes inte med medarbetarna som hon upplevde som otrevliga och hon 
blev uppsagd utan förklaring. Anna hade även anmält sig till en kurs i att starta eget företag, 
som hette ”Made in Kalix”, men projektet gick i konkurs dagen innan start. Anna berättar att 
dramaövningarna med Kjell Morin har varit givande. Hon tycker att de olika aktiviteterna 
som projektet håller i har varit bra. Hon upplever att hon och resten av gruppen i projektet har 
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blivit väl bemötta av företagen på studiebesöken med ett undantag. Att projektets deltagare är 
begränsat upplever hon som mycket positivt då hon vågar mer. Hennes självkänsla har ökat 
sedan projektets början.  
 
Deltagare 2, Åsa, 19 år 
 
Efter att Åsa tagit studenten på omvårdnadsprogrammet så tog hon ett sabbatsår. Åsa tog 
sedan kontakt med arbetsförmedlingen i Kalix. Efter sabbatsåret fick Åsa praktik på en skola 
där hon trivdes mycket bra. Men efter en tid blev det konflikter på praktikplatsen och 
meningsskiljaktigheter kring Åsas roll på skolan. Efter en tid blev hon övertalad av 
arbetsförmedlingen att medverka i projektet. Åsa säger att hon var mycket skeptisk till 
projektet då hon tycker marknadsföringen varit negativ. Åsa började i projektet den 1 februari 
och hon säger att den lärt henne mycket om sig själv och andra. Det hon upplever som mest 
positivt är gemenskapen med de andra deltagarna och att hon fått pröva på, lära sig nya 
övningar. Åsa känner att hon fått en viktig roll i gruppen, som den som peppar andra. Hon ger 
ett självsäkert intryck och pratar gärna med de andra i gruppen om sina erfarenheter av att ha 
gjort praktik. Hon tror att många av deltagarna inte fått praktik på grund av osäkerhet och 
dålig samarbetsförmåga. Aktiviteterna i projektet tycker Åsa har varit givande och hon har 
känt att hon ofta varit den som påbörjat samtal i gruppen och med lärarna. Åsa känner att hon 
utvecklats som person och kommit fram till vilket yrke hon vill ha och hur hon ska nå fram 
till det målet. Hon tycker att projektet handlat mer om att nå självinsikt än att bara få sig ett 
jobb. Åsa vill helst inte flytta från Kalix, absolut inte till någon större stad, men hon kan tänka 
sig att flytta till en avgränsande kommun. Åsa tycker det är starkt av de andra deltagarna att 
ge projektet en chans till förbättring, en del av deltagarna har haft det väldigt struligt.  
 
Deltagare i kursen livsorientering  
Johan, 19 år 
 
Johan blev avstängd från Gymnasiets individuella program då han hade missbruksproblem. 
Han var inskriven som arbetslös av kommunen och blev uppringd av KalixUniverCity som 
berättade om kursen livsorientering. Johan beskriver sig själv som en mycket rastlös person. 
Han har sömnbesvär och har gått hos olika psykologer sedan 8 års- åldern, hans senaste 
psykolog gick han till för ett år sedan, men slutade på egen begäran då han inte ansåg att det 
hjälpte. Nu bor han på sitt tredje behandlingshem, han trivs bra. Johan säger att många av 
hans problem är skapade av honom själv, han vill inte förändra sin personlighet utan säger att 
han trivs med sig själv. Han ser mycket positivt på kursen, han upplever att han lär sig mycket 
om sig själv och att han får råd från andra. Johan säger själv att han anser sig vara för lat för 
att plugga upp sina betyg på gymnasiet, men han har en tanke om att bli behandlingsassistent 
eller socionom i framtiden. Det Johan mest framhåller som positivt med kursen är 
självinsikten han skaffat sig. På fritiden så drar Johan mest runt i Kalix. När jag frågar vad 
han gör om 15 år så svarar han med glimten i ögat att han nog är död då. Johan vill helst 
stanna i Kalix kommun, men det skulle inte vara någon omöjlighet att flytta till en större stad.  
 
Deltagare 3, Josef, 20 år 
 
Josef gick Estetiska programmet på gymnasiet. Han var inskriven som arbetslös när han fick 
brevet hemskickat med information om projektet. Han påbörjade projektet i september 2006. 
Josef hade en väldigt positiv syn på projektet och han har inte blivit besviken. Han tycker att 
projektet hjälpt honom till ökad självkänsla och självkännedom. De arbeten och uppgifter som 
Josef har fått arbeta med under projektet har varit givande och roliga. Josef upplever sin 
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arbetslöshet som ett problem då han vill tjäna pengar och köpa saker och inte haft möjlighet 
att göra de sakerna. Men också för självkänslan som han tror ett arbete kan ge honom. Josef 
tycker att projektledarna har varit snälla och att det märkts att dom verkligen brytt sig om 
Josef och de andra deltagarna. I morgon ska Josef på intervju för ett jobb på en 
isoleringsfirma. Han har projektledarna att tacka för att dom pushat på honom att söka jobbet 
och ser ljust på framtiden.   
 
Deltagare 4, Peter, 20 år 
 
Peter hoppade av gymnasiet där han gick el-inriktning. Han skrevs in som arbetslös i 
arbetsförmedlingen och fick information om ungdomsprojektet genom dem. Peter har varit 
med i projektet sedan augusti 2006 och har varit väldigt nöjd med vad projektet har gett 
honom. Han har fått göra praktik på bland annat Samhall, Caretek och Repa och har då fått 
arbeta med elektronik, vilket Peter har velat arbeta med länge. Peter tycker att de olika 
aktiviteterna i projektet gett honom en träning i att prata med främlingar och att lära sig skriva 
ett bra CV. I gruppen han deltagit i har han trivts bra och han upplever att det inte förekommit 
några konflikter alls. Peter har tyckt att Lisa (projektledare) varit hjälpsam och snäll. Han 
berättar att handledaren hjälpt honom att få de praktikplatser han haft. Nu läser Peter upp 
några betyg för att komma in på en Lernia utbildning på tre månader för att arbeta med 
elektronik/data. Det Peter upplever som jobbigast med att vara arbetslös har varit att pengarna 
inte räckt till, han berättar om stressen när räkningarna kommer, att han tvingats bo hemma 
hos föräldrarna och sysslolösheten. Han berättar att han alltid haft ganska dåligt 
självförtroende men att det (självförtroendet) har ökat genom att Peter fått beröm på de 
praktikplatser han varit på.  
 
Deltagare 5, Lotta, 21 år 
 
Lotta fick kontakt med ungdomsprojektet genom arbetsförmedlingen där hon var inskriven 
som arbetslös. Hon läste Estetiska programmet på gymnasiet. Hon har varit med i projektet 
sedan februari 2007. Lotta anser att projektet har varit mycket givande och annorlunda. Det 
hon upplever som annorlunda har bland annat varit de olika lekarna. Lotta har trivts bra i 
gruppen och gillat projektledarnas stil. Just nu gör Lotta praktik på en av Lernias ”prova på 
utbildningar” till VVS-montör. Hon har praktiserat som VVS- montör sedan den 16 April 
2007 och vill gärna fortsätta inom den branschen. Det Lotta upplever som svårast med att vara 
arbetslös har varit den dåliga ekonomin och sysslolösheten. Hon anser att hennes 
självförtroende ökat efter att ha medverkat i projektet genom att hon nu känner sig säkrare och 
att hon nu vet vad hon vill.   
 
Deltagare 6, Oskar, 19 år 
 
Oskar var inskriven i arbetsförmedlingen som arbetslös och kom i kontakt med projektet på 
den vägen. Han har övervägande positiva åsikter om projektet och nämner särskilt 
studiebesöken och praktiken som särskilt givande. Oskar upplever att det var en ganska tryckt 
stämning i gruppen i början men att det lättade efter en tid. Ledarna upplever han som 
hjälpsamma. Oskar vill studera i framtiden, inom data. Det värsta Oskar upplever under sin tid 
som arbetslös har varit bristen på sysselsättning och bristen på pengar. Han upplever att hans 
självförtroende ökat på det sättet att han vet mer hur han ska bete sig i situationer.   
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4.7 Observation från kursen livsorientering 
 
Deltagare: 8 personer 
Närvarande deltagare: 6 personer 
 
Jag deltog vid ett sammanträde på kursen livsorientering. Jag medverkade i tre övningar som 
skulle få deltagarna att lära känna sig själva bättre. Första övningen gick ut på att ta ett 
föremål som var placerat på ett bord och förklara varför man tagit just det föremålet. 
Övningens syfte var att deltagarna skulle bli mer medvetna om val dom tar och argumentera 
för sin sak. Andra övningen gick ut på att skriva ner tre egenskaper om en själv som man 
ansåg att man hade. Alla deltagare gjorde samma sak och sen skulle var och en gissa vilken 
lapp med egenskaper som hörde ihop med vilken person. Övningens syfte var att lära känna 
andra och sig själv bättre. Tredje övningen var ett personlighetstest som deltagarna fick 
använda sig av för att se vilken personlighetstyp de hade. De olika egenskaperna var: 
Hänsynstagande, eftertänksam, påverkande och dominant. Sedan fick deltagarna läsa upp 
vilken personlighetstyp som testet visade att de hade, det följdes av diskussion i gruppen. 
Syftet med övningen var att få en klarare bild av vilka personlighetsdrag som man har (i olika 
utsträckning) och kanske försöka se hur det påverkar en själv och i samspel med andra. 
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5. Analys/Diskussion 
 
Mitt syfte och min frågeställning med studien var att svara på frågorna vad Kalix 
Ungdomsprojekt använder för metoder och hur deltagarna upplever projektet och varför de 
upplever projektet på det sättet de gör. Jag har fått svar på i vilken utsträckning nya idéer, 
tankar och insikter frodats i deltagarna, om deras sociala liv har blivit rikare, om de känt sig 
starkare på något sätt, om det funnits någon skillnad i upplevelsen av projektet mellan männen 
och kvinnorna. Vidare har jag fått svar på vilka förväntningar deltagarna haft inför projektet 
och i vilken utsträckning förväntningarna infriats, om projektet ökat deltagarnas tankar om att 
studera vidare och om dom själva anser att projektet ökat deras möjligheter till att få ett 
arbete.  
 
Jag har intervjuat projektledaren för att få hennes perspektiv på hur projektet gått som 
planerat, och vilka starka och svaga sidor projektet haft. Deltagarna har svarat att dom lärt 
känna nya människor och fått mer självinsikt, de tycker uppgifterna varit varierande och att 
studiebesöken varit roliga och givande. Undervisningarna har varit lyckade och många skrev 
att dom kände sig mer nöjda med sig själva och att dom fått nya perspektiv, att de ser fler 
möjligheter. Som negativa upplevelser av kursen skrev deltagarna att dom tycker de tidiga 
mornarna har varit jobbiga och även att tala inför grupp. En del nämnde att det var jobbigt att 
inte veta sitt mål i livet, flera personer nämnde att det är jobbigt när andra deltagare inte 
kommer på lektionerna. På frågan om dom lärt sig något nytt så svarade en stor andel att de 
har gjort det och vissa kommenterade att de lärt sig mer om beteenden och att skriva CV 
bättre. Sedan följde frågor om deltagarna ansåg att studiebesöken, informationerna, 
diskussionerna och resonemangen gett dem några nya insikter, tankar eller idéer. Där svarade 
en hög andel att de samtyckte om att så var fallet. Många av övningarna handlade om att ge 
ungdomar redskap att själva ta ansvar för sina egna liv.  
 
Enligt den symboliska interaktionismen är språket mycket av kärnan i den processen och gör 
människan till en social varelse. Att socialiseras är att delvis anpassas till rådande ideal, 
normer och värden. Enligt Mead så växer medvetandet fram ur en social process. Genom att 
människan är en social varelse och formas genom språket så formas och växer även 
medvetandet fram genom språket.  
 
Många moment i ungdomsprojekt Kalix handlade om att öva upp förmågan att ta fram den 
egna drivkraften, uttrycket och formen att presentera sig. Att en så hög andel av deltagarna 
upplevde projektet som så positivt kan bero på att många av övningarna fokuserade på den 
språkliga delen, det som skapar vår identitet. Visst är det viktigt att kunna skriva ett bra CV, 
men att komma på anställningsintervju ställer även andra krav. Som att kunna ge ett bra 
intryck, ett bra framträdande, som Goffman kallar det. Att kunna ta i hand, presentera sig och 
tänka på vilka signaler ens kroppsspråk sänder ut. Jag upplever att många deltagare känner att 
de har fått mer praktisk hjälp som de kan använda i obekväma situationer, när de till exempel 
ska ringa upp en arbetsgivare.  
 
Enligt Mead så behöver människan en identitet då hon bestämmer sin position i samhället 
genom sin identitet. Genom interaktion med andra människor så formas och formar man sig 
själv som människa kring det egna jaget. Socialpsykologen Mays urskiljer tre centrala 
problem som blir aktuella för individen innan hon format sin grundläggande identitet, dessa är 
dels att komma underfund med samhället, med det menas till exempel att lära sig en yrkesroll 
eller studera. Ungdomsprojekt Kalix syfte var att få ungdomar i sysselsättning, antingen 
genom arbete eller studier. Man kan säga att projektet varit en del av deltagarnas 
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identitetsutveckling. Det andra problemet som Mays urskiljer är att komma underfund med 
sig själv, vilket innebär att söka sig till en identitet. Projektets kurs livsorientering har handlat 
om att deltagarna ska orientera sig i sina egna liv och fundera över vad de vill nu och i 
framtiden. Kursen har till stor del handlat om att hela tiden ta aktiva beslut för sig själv och att 
göra ett fritt val. Kursen har syftat till att ungdomarna ska stärka självförtroendet, hitta 
motivationen och i slutändan bli mer anställningsbara. Livsorienteringen har fokus på det 
friska och positiva hos varje individ där projektledaren har haft ansvaret att locka fram 
deltagarnas starka sidor och förstärka dem. Kursens syfte och mål var bland annat att 
deltagaren skulle ta reda på sina starka sidor, hitta motivationen och öka tron på sig själv. 
Deltagarna skulle bli mer medvetna om sina egna attityder, intressen och mål. På så sätt kan 
man säga att deltagarna genom kursen livsorientering finner en väg till sin identitet. Det tredje 
problemet som Mays urskiljer är att komma underfund med livet i sin helhet, vilket är ett 
ganska brett problem.  
 
Projektets syfte är i grunden att få deltagarna att bli mer anställningsbara, det är ingen kurs 
vars huvudsyfte är att nå självinsikt. Men för att bli mer anställningsbar krävs det en viss 
självinsikt. På vilket sätt deltagarna tar till sig aktiviteterna i projektet avgör delvis om de 
upplever projektet som positivt och givande. Projektledaren och handledaren har fungerat som 
stöd och rådgivare, dom har inspirerat men samtidigt är det upp till deltagaren att ta till sig 
kunskapen. Mays menar att den sociala identiteten är den självuppfattning som individen 
bygger upp med hjälp av den position hon har i samhället. En position kan vara ett yrke. 
Projektets syfte var att få deltagarna i arbete eller studier. Att få deltagarna i arbete där de får 
en position i samhället bidrar alltså till att deras sociala identitet stärks. En av deltagarna 
belyser detta; 
 
”Projektet har varit väldigt givande och nu gör jag praktik på en av Lernias prova på 
utbildningar till VVS-montör. Jag trivs väldigt bra med det yrket, jag tycker att mitt 
självförtroende ökat och jag känner mig säkrare , jag vet vad jag vill nu”. 
 
Deltagarna har svarat att de format nya tankar om hur de ska gå vidare efter kursen, att dom 
lärt känna nya människor och att många upplever att de blivit starkare som individer. De 
flesta deltagare upplever inte att de saknat något i kursen och är nöjda med antalet i gruppen. 
På gradskalan visades att deltagarna tyckte om kursen som helhet. Killarna var inte lika nöjda 
som tjejerna. Det är svårt för mig att analysera orsakerna till det men när jag analyserat 
kommentarerna kring upplevelserna från aktiviteterna så har fler tjejer än killar skrivit att de 
uppskattat det personliga förhållningssättet och övningarna (som till exempel dramaövningar 
med dramaläraren Kjell Morin och kursen livsorientering). Killarna har betonat att CV- 
skrivningarna varit en mer konkret hjälp. Förväntningarna som deltagarna skriver att dom haft 
har varit att få ett arbete eller praktik, träffa andra människor och få hålla sig sysselsatt. 
Många skrev att de ville lära sig skriva CV och få hjälp att kanalisera motivationen. En hög 
andel av deltagarna svarade att förväntningarna infriades. Majoriteten av deltagarna svarade 
att de har planer på att studera vidare i framtiden och flertalet svarar att de anser sig ha ökat 
sina möjligheter till arbete. De tror att CV- träningen, praktiken och arbetsintervjuerna har 
hjälpt dom till ökade chanser att få ett jobb. Några kommenterade att de lärt sig marknadsföra 
sig själva. Deltagarna upplever att projektet varit över förväntan och att det har varit en 
spännande tid där de fått träffa andra i liknande situation. Av alla aktiviteterna såsom 
livsorientering, vägledning, ”förbättra ditt jobbsökande”, studiebesöken,”heta stolen, 
presentationsövningarna, ”visst vågar du” och praktik så har en majoritet av deltagarna 
graderat att de varit nöjda till mycket nöjda med aktiviteterna. 
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Den ekonomiska utsattheten nämns som en av de mest negativa konsekvenser som 
arbetslösheten bidrar till. Deltagarna beskriver att dom befinner sig i ett gränsland mellan 
vuxenlivet och barndomen. De vill vara självständiga men på grund av deras nuvarande 
livssituation så hindras dom från att utvecklas och växa som människor. Att människor vill 
arbeta och att ha en inkomst hör till en av de mest grundläggande behoven människan har. 
Egenskaperna hos arbetet som är viktiga är bland annat pengar, aktivitetsnivå, sociala 
kontakter och personlig identitet. Om man inte känner att man har pengarna och friheten som 
pengarna ger att köpa sig materiella saker som kläder och aktiviteter, så kan man tänka sig att 
de sociala kontakterna blir lidande och den personliga identiteten likaså. I dagens samhälle är 
det viktigt med en egen identitet för att kunna marknadsföra sig på den konkurrerande 
arbetsmarknaden. Det kanske är så enkelt att det som är av relevans idag är att presentera sig 
artigt, ta i hand och förklara ens positiva egenskaper för en eventuell framtida arbetsgivare. 
Ungdomsprojekt Kalix har fokuserat på det inre livet hos deltagarna. Om dom inte lär känna 
sig själva, hur ska de då veta vilka mål de vill uppnå? Är det viktigaste att få ett jobb, vilket 
som helst, eller att för första gången kanske ifrågasätta ens egna föreställningar om vilka 
egenskaper man trodde att man hade men kanske inte besitter.  
 
Ett annat begrepp som återkommer har varit sysslolösheten. Sysslolösheten är en negativ 
konsekvens av arbetslöshet som kan bidra till passivitet och dålig självkänsla. Man har även 
funnit resultat på att arbetslöshet leder till ökad pessimism ifråga om förhoppningar till ett 
arbete, den pessimismen ökade ju längre arbetslösheten pågick. Många deltagare i 
ungdomsprojekt Kalix har svarat att de själva anser att projektet har ökat deras möjligheter till 
ett framtida arbete. Man kan fråga sig varför sysslolösheten är negativ. Jag tror svaret ligger i 
en kombination av ett samhällshistoriskt – och ett psykologiskt perspektiv. Idag fokuseras det 
mycket på den enskilda prestationen, vi är vad vi arbetar med. Statusen ligger väl grundad i 
vilket arbete man har. När man går sysslolös så ökar det passiviteten och rutinerna som 
vanligtvis fanns där går många gånger förlorade eller minskar. Det är viktigt med stabilitet 
och rutiner, då vi psykologiskt behöver konstruera vår vardag för att bland annat behålla 
kontrollen och kanalisera vår kreativitet. Många av deltagarna upplevde att de saknade den 
sociala gemenskap som de hade mer av i skolan. I projektet har de fått träffa andra likasinnade 
och därigenom har de fått ta del av andras tankar och idéer.  
 
På frågan om deltagarna anser sig ha fått nya sociala kontakter genom projektet har samtliga 
svarat ja. Varför är det viktigt med social samvaro och gemenskap? Det sociala nätverket kan 
vara ett positivt stöd för individen. Enligt Cassels sårbarhetsteori så kan ett bristfälligt socialt 
nätverk påverka hälsan negativt medan ett bra socialt nätverk kan reducera stressfyllda 
situationer och reducera stressreaktionerna i kroppen. Det anses som ett fundamentalt 
mänskligt behov att vara integrerad i goda sociala relationer, då dessa förser oss med bland 
annat sociala roller. Projektet har gett deltagarna nya sociala kontakter och många har lyft 
fram den sociala gemenskapen som en viktig faktor till varför projektet har varit så lyckat. En 
deltagare säger; 
 
”Det som har varit positivt har varit gemenskapen med dom andra, jag har fått pröva på och 
lära mig nya övningar. Jag känner också att jag fått en viktig roll i gruppen, den som peppar 
de andra.” 
 
När man är ung så formas ens identitet genom socialisationen med andra. Man väljer en 
referensgrupp, där man anser sig passa in. Då deltagarna är i den åldern då de fortfarande 
söker sig en identitet, så söker sig de även till referensgrupper. Att delta i ett ungdomsprojekt 
kan också vara en referensgrupp. Om referensgruppen är positiv så förstärks den enskildes 
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identitet. Ungdomsprojekt Kalix har gett deltagarna nya sociala kontakter och de har även 
svarat att projektet gjort dom starkare. Det genomgripande intrycket jag fått av projektet har 
varit fokuseringen på deltagarnas självkänsla och identitet. Enligt Goffman så är vårt jag och 
vår rollgestalt nästan identiska, men han förklarar även att rollen kan vara en dramaturgisk 
effekt, en image. Om avståndet mellan ens jag och ens rollgestalt är för stor så kan det vara 
svårt att ge ett trovärdigt intryck. Många av deltagarna i projektet har fått öva på sina roller 
och sina framträdanden. Eftersom det sociala livet uppstår varenda gång människor kommer i 
varandras fysiska närhet så krävs det att man ger en trovärdig rollgestaltning för att ge det 
intryck till andra som man har avsett att ge. Många deltagare har berättat hur dom stärkts på 
olika sätt genom aktiviteterna. Metoden som projektet vilar på har inte bara varit en resurs 
ifråga om det aktiva jobbsökandet hos deltagarna utan också ett sökande efter deras identitet 
samt svaga och starka sidor. Genom att ha en lekfull framtoning på många av övningarna har 
deltagarna känt att avståndet minskat mellan projektets egentliga syfte (att bli mer attraktiva 
på arbetsmarknaden) och mer kommit att handla om självinsikt, nya perspektiv och idéer. Det 
som är viktigt med självkänslan är att deltagarna vågar sätta sin in i nya situationer, prata med 
främlingar på ett lättare sätt, kunna presentera sig och marknadsföra sig själva. Om de i 
framtiden får svårigheter att få jobb så är det bra att de är trygga i sig själva så att de vet att 
det kanske inte beror på dem själva utan på samhällsekonomiska faktorer. Deltagarna har känt 
att dom har kunnat identifiera sig med projektledaren och det har bidragit till att klyftan 
minskat och att deltagarna har kunnat visa sig svaga ibland. Efter att ha varit med på olika 
aktiviteter och ha hört projektledarens åsikter så har jag känt att det har funnits en genuin 
känsla bakom projektet, att deltagarna verkligen känt av att de är betydelsefulla. Det har 
funnits en plats för dom att gå till på morgonen och gett dom en djupare förståelse och 
uppmärksamhet än de upplevt tidigare. Den metod personalen i projektet lutat sig mot har de 
utformat själva, de har tagit fasta på saker som varit bra i tidigare erfarenheter och byggt det 
till ett koncept som söker nya vägar. Projektledaren säger; 
 
”Vi har haft tid för varje deltagare, fokus har lagts på den personliga utvecklingen hos 
individen och dennes mål.” 
 
Projektet bygger på grupprocessen, att dra nytta av varandra och bygga nätverk med hjälp av 
varandra. Min studie utgick från deltagarnas perspektiv och har handlat om deras 
livssituation. 
 
6. Fortsatt forskning 
 
I min studie har jag fått en inblick i hur en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Kalix kommun har 
fungerat. De positiva resultaten kanske kommer inspirera andra kommuner att anpassa deras 
åtgärder mot ungdomsarbetslöshet i en riktning som påminner om ungdomsprojekt Kalix. 
Men eftersom jag valt att inte se till andra kommuners arbetsmarknadspolitiska åtgärder så är 
det svårt att avgöra på vilket sätt ungdomsprojekt Kalix skiljer sig åt eller kanske liknar andra 
åtgärder.  
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