
Mälardalens högskola                                                                                                 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
Socialpsykologi 61-90 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hur upplever ungdomar med lågt 
deltagande hos NUEVO hinder och 

möjligheter i deras normaliseringsprocess?  
 

Sofia Hartikainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-uppsats i Socialpsykologi, HT-09 
Handledare: Jonas Lindblom 
Kontaktperson på NUEVO: Åsa Lindgren  
Examinator: Tomas Kumlin 



 2 

 
Innehållsförteckning 

 
Inledning…………………………………………………………………………………… 4 
Frågeställning………………………………………………………………………………..5 
Disposition…………………………………………………………………………………..5 
NUEVO……………………………………………………………………………………..6 
Tidigare forskning…………………………………………………………………………...8 
 Arbetslöshetens negativa effekter......................................................................8 
 Möjligheten att hantera stämpling……………………………………………9 
 Begränsad handlingsutrymme för individen………………………………….9
 Större handlingsutrymme för individen………………………………………10 
 Sammanfattning av tidigare forskning………………………………………..11 
Metoden…………………………………………………………………………………….12 

Mitt val av metod……………………………………………………………..12 
 Grundad teori………………………………………………………………....13
 Forskningsprocessen………………………………………………………….14
 Urval.................................................................................................................15
 Öppna fasen…………………………………………………………………..17
 Selektiva fasen………………………………………………………………..18
 Teoretiska fasen………………………………………………………………19
 Metodologiska dilemman……………………………………………………..19
 Estiska ställningstaganden……………………………………………………20 
Resultatet……………………………………………………………………………………21 
 Försök till avstämpling………………………………………………………..21 
 Stämplingens historia………………………………………………………….28 
 Hinder för stämpling…………………………………………………………..29 
 Sammanfattning av resultatet………………………….....................………....36 
Teoretiska referensrammar…………………………………………………………………..37 
 Arbeta med avstämpling……………………………………………………....38 
 Bryta avvikarkarriären......................................................................................38
 Rädda sitt ansikte……………………………………………………………...39 
 Sammanfattning av teoretiska referensramarna………………………………40 
Diskussionen…………………………………………………………………………………40
 Svarar jag på syftet.............................................................................................40
 Om min undersökning………………………………………………………….41 
 Resultatet jämförs med tidigare forskningen…………………………………..41
 Teoretiska paralleller…………………………………………………………..44
 Kritiska reflektioner……………………………...…………………………….47
 Förslag till fortsatt forskning…………………………………………………..47 
Sammanfattning………………………………………………………………………………48 
Referenser…………………………………………………………………………………….48 
Bilaga: Intervjuguiden         

 
 
 
 



 3 

Abstrakt 
 

Denna uppsats handlar om hur ungdomar med lågt deltagande på NUEVO upplever hinder 
och möjligheter i normaliseringsprocessen. NUEVO är en institution som hjälper arbetslösa 
ungdomar som länge har varit arbetslösa eller som har speciellt svårt att få eller lyckas behålla 
ett jobb. Min studie är inriktad på de ungdomar som inte deltar så aktivt på NUEVO och 
varför det är så. Varför normaliseringsprocessen och avstämplingen av dessa ungdomar 
hindras av en lång avvikarkarriär som dessa ungdomar har. Det jag fick fram är att 
stämplingen historia har en stor påverkan på ungdomarnas nuvarande situation. Det skapar en 
större problematik att hjälpa dessa ungdomar att integreras i samhället. Sen fick jag även fram 
ett antal hinder som även dessa sätter käppar i hjulet för att avstämpla och normalisera 
ungdomarna. Även att det finns många positiva aspekter på NUEVO som är en motpol till det 
negativa. NUEVO har kommit en bit på vägen för att möta dessa ungdomar men ännu är det 
en bit kvar att gå. Av de sex intervjuerna jag gjorde fick jag fram kategorier för hinder för 
avstämpling, men även kategorier till försök till avstämpling, där ungdomarna förut språkade 
att NUEVO gjorde väldigt bra jobb. Det är de här ungdomarna och deras upplevelse som är 
det central i denna undersökning.       
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Inledning 
 
Att vara arbetslös handlar inte enbart om att de inte har ett arbete. För lönearbetet ger oss inte 
bara pengar utan har också många andra positiva funktioner. Några av dessa är att få en 
struktur i vardagen, sammanhållning genom att dela erfarenheter med andra människor och 
det ger även status och identitet. Att utföra ett arbete ger också individen ett ökat 
självförtroende och en positiv självbild. Om man är arbetslös kan även det sociala nätverket 
bli bristande, då många känner att de bara går hemma hela dagarna. Den arbetslöse försöker 
att aktivera sig hemma med att ordna och städa men detta leder ofta till en känsla av isolering. 
Arbetslösa personer vågar inte satsa på relationer och familj innan de har en stabil ekonomisk 
bas att stå på. Unga arbetslösa kvinnor känner sig ofta mindre självständiga och fungerar som 
servicepersonal åt den andre i förhållandet. Att berätta för andra att man lever på socialbidrag 
är ofta nära förknippat med känslan av skam. När arbetslösa ungdomar tvingas bo länge hos 
sina föräldrar får de känslan av maktlöshet och instängd ilska. Invandrarungdomar drabbas av 
dubbel stigmatisering för att de både är invandrare och arbetslösa. De blir därmed beskyllda 
för att åka snålskjuts på det offentliga bidragssystemet istället för att arbeta. För människan är 
det viktigt att dela arbetsgemenskap med andra, för att utvecklas och må bra. Paradox i det 
moderna samhället idag som hyllar ungdomlighet och samtidigt åsidosätter och marginaliserar 
gruppen ungdomar. Det är avvikande för ungdomarna att de inte har ett arbete och 
allmänheten förklarar det genom att anta att dessa ungdomar har problem av något slag och 
därför inte fått jobb. Många arbetslösa ungdomar känner sig stigmatiserade av samhället. 
Genom att vara arbetslös och leva på socialbidrag hamnar man på samhällets botten. Att ha 
arbete ger makten att bestämma över sitt eget liv, bland annat genom att skaffa bostad och 
familj. Identiteten utvecklas genom samspelet mellan individens egna upplevelser och 
omgivningens bild av individen. På så vis blir samhällets bild på arbetslösa samma som den 
arbetslösa känner inför sig själv. De arbetslösa ungdomarna kan då bli osäkra och tror inte att 
de klarar av ett jobb och detta i längden leder till passivitet (Strojanovic, 1998).  
 
Det finns olika institutioner som försöker normalisera och integrera arbetslösa till samhället 
igen. Jag tänker ta upp några exempel på sådana institutioner och hur de arbetar för att hjälpa 
de arbetslösa. Jag börjar med att beskriva AMS (arbetsmarknadsstyrelsen), som är en 
myndighet som finns i hela landet och är indelat i olika geografiska arbetsområden. Inom 
varje arbetsmarknadsområde finns lokala arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlingens mål är att 
på ett effektivt sätt sammanföra den arbetssökande med dem som söker arbetskraft. De ska 
även prioritera personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och bidra till ett stabilt 
ökande av sysselsättning på lång sikt. De ska jobba efter kundernas särskilda förutsättningar 
och behov för att få det bästa resultatet. Arbetsförmedlingen samverkar med olika företag som 
det kallar kompletterande aktörer. Denna samverkan ska förbättra matchningen, förhindra 
utanförskap och att ge individuellt anpassade tjänster samt att den arbetssökande ska kunna få 
del av aktörens kunskaper och erfarenheter. Arbetsförmedlingen har funnits länge och jobbat 
med arbetsmarknadsfrågor. Det var redan år 1948 som arbetsmarknadsverket skapades för att 
ha kontroll på arbetsmarknadspolitiken i hela landet. Arbetsförmedlingen har under många år 
jobbat för att skaffa sysselsättning till de arbetssökande. Detta för att integrera de arbetslösa 
till samhället och hitta det arbete som skulle passa individen bäst och på ett effektivt sätt 
minska arbetslösheten och använda mest resurser till de långtidsarbetslösa för att få ut dem på 
arbetsmarknaden (www.arbetsformedlningen.se, om oss). Den AMA 
(arbetsmarknadsaktivitet) som jag har tittat på har sina lokaler i Västerås. AMA skiljer sig 
mot AMS på så vis att det är mer lokalt medan AMS är på en regional nivå i hela landet. AMS 
har uppgiften att hjälpa alla arbetslösa i landet och AMA är lokalt på lokalt på den ort där 
lokalerna befinner sig. AMAs mål för sin verksamhet är att få ut deltagarna till den ordinarie 
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arbetsmarknaden. AMA erbjuder deltagarna olika tjänster som utredning, rehabilitering, 
kompetensutveckling, praktik och matchning. De samarbetar med arbetsförmedlingen för att 
hjälpa arbetslösa personer att på olika sätt hitta nya jobb. De jobbar med att kartlägga 
personens erfarenhet, kompetens och intresse och gör därefter en handlingsplan. Deltagare får 
även öva inför arbetsmarknaden, som bland annat social träning, arbetsprövning och 
friskvård. De kan vidareutveckla sina kunskaper eller lära sig nya saker på AMA. De ordnar 
så att deltagare får gå på arbetspraktik och försöker på så vis att få individen och 
arbetsgivaren att hitta varandra (www.vasteras.se, sysselsättning). Sedan finns även en tredje 
institution, NUEVO, som jobbar med att integrera arbetslösa ungdomar i åldern 18-29 till 
samhället. NUEVO i jämförelse med de andra två institutionerna riktar in sig på en viss grupp 
av arbetslösa alltså ungdomar och inte alla ungdomar utan de med speciella svårigheter att 
komma ut till arbetsmarknaden. Från AMS regionala nivå till AMAs lokala nivå till en 
specifik grupp av arbetslösa på NUEVO. NUEVO (Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, 
Västerås, Örebro) har riktat in sig på ungdomar med särskilt behov eller som har fått bistånd 
under en längre tid. Det är ett treårigt projekt där målet är att ungdomarna ska bli 
självförsörjande (www.nuevoprojektet.se, Bakgrund).     
 
Vilka problem kan uppstå som förhindrar institutioner som AMS, AMA och NUEVO att 
normalisera och avstämpla den arbetslösa personen? Jag har valt att titta på NUEVO som är 
en institution som hjälper de arbetslösa personerna att normaliseras och integreras i samhället. 
De arbetar för att stärka de ungdomar som har speciellt svårt att få jobb. Det finns tanke 
bakom det sättet de jobbar för att stötta ungdomarna att bli självförsörjande igen.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka de problem som kan uppstå när en institution som 
NUEVO försöker att avstämpla de arbetslösa ungdomarna. Hur hanterar den samhälliga 
institutionen NUEVO stämpling, att bygga upp individer med hjälp av rehabilitering för att 
återfå sitt självförtroende och kunna klara sig själva? Vad är det som kan bromsa upp eller 
förhindra att en normalisering och avstämpling kan genomföras? Hur ser problematiken ut 
bakom att avstämpla, vad kan påverka så att det misslyckas. Hur långt räcker den goda motiv 
hos NUEVO att avstämpla och integrera ungdomarna i samhället. Vilka aspekter spelar en 
roll i normaliseringsprocessen som NUEVO försöker att genomföra på de arbetslösa 
ungdomarna. 
 

Frågeställning 
 

Min frågställning på denna uppsats lyder ” Hur upplever ungdomar med lågt deltagande hos 
NUEVO hinder och möjligheter i deras normaliseringsprocess?” Det är den frågan som är det 
centrala i uppsatsen hur normaliseringsprocessen påverkas och om avstämpling av dessa 
ungdomar kan se. Arbetslöshet är ett tillstånd som innebär en stämpling för individen.    
 
 

Disposition 
 
I denna uppsats börjar jag med att beskriva vad NUEVO är för sorts institution, hur man 
arbetar där och varför det startades, vilka mål de har med sitt arbete och hur det är tänkt att de 
ska åstadkomma dessa. Här efter följer det några sidor om tidigare forskning, där jag har 
funnit artiklar som handlar om mitt ämne. Sedan kommer metodavsnittet där jag redogör för 
mitt val av metodologiskt angreppssätt i denna uppsats. Jag valde då grundad teori och börjar 
med att allmänt beskriva metoden och hur forskningsprocessen har gått till. Sist i 

http://www.vasteras.se/
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metodavsnittet så kommer jag att skriva om dilemman och andra problem som uppstått under 
uppsatsskrivandet. Efter metoden kommer mitt resultat, där presenteras allt jag har kommit 
fram till. I resultatet har jag använt mig av citat från de sex intervjuer jag har gjort. Därefter 
beskriver jag de observationer och deltagande observationen som jag har gjort för att få en 
bättre helhet på hur NUEVO arbetar, samt för att få en större förståelse för problematiken i 
situationen. Därefter kommer ett stycke om teoretiska referensramar där jag tar upp andra 
teorier som berör stämpling, vad andra författare har skrivit om just stämpling och 
avstämpling och vad deras studier och undersökningar har visat för just det här 
ämnesområdet. Aspekter på vad som rör problematiken i just stämpling och stigmatisering.  
Sist i uppsatsen kommer jag att presentera diskussionen. Där kommer jag att diskutera det jag 
har kommit fram till och vad jag har bidragit med till den redan existerade forskningen. Det 
nya aspekter min studie har belyst inom ämnesområdet stämpling ta upp här. Därefter 
kommer jag reflektioner på min studie och ger förslag till vidare forskning. Mitt resultat ska 
jämföras med både tidigare forskning och teoretiska referensramar.    

 
NUEVO 

 
NUEVO är ett treårigt ESF – projekt (Europeiska socialfonden) i Mellansverige, där 
målgruppen är arbetslösa ungdomar i åldern 18-29. NUEVO startade 1 november 2008 och 
slutar i oktober 2011. Namnet NUEVO står för de fem kommuner som är med i 
samarbetsprojektet, Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Deltagaren själv 
är med och utformar sina dagliga aktiviteter som bland annat är utbildning, föreläsningar, 
jobbpraktik och stresshantering. När ungdomar med särskilda behov eller ungdomar som fått 
bistånd under längre tid kommer till NUEVO får de en personlig vägledare. Målet är att 
ungdomarna ska bli självförsörjande. Denna grupp av ungdomar skulle annars riskera att 
hamna i utanförskap. Därför försöker NUEVO fånga upp de arbetslösa ungdomar som har 
extra svårt att komma ut i arbetslivet eller har svårigheter med att behålla ett jobb. Det är 
frivilligt för ungdomarna att gå med i NUEVO. Det är försörjningsstöd eller 
Arbetsförmedlingen som hänvisar deltagare till projektet. Det är olika hur ofta ungdomarna 
kommer till NUEVO och de ska själva vara med och planera sin tid. NUEVO vill genom sitt 
arbete stärka hela människan och har även tillgång till psykologer, beteendevetare och gym 
som ungdomarna får besöka gratis om de vill eller känner att det behövs. 
(www.nuevoprojektet.se  bakgrund).  
 
Projektet har sin bakgrund i att man såg ett behov att arbeta på ett annat sätt och med andra 
metoder för att få den aktuella målgruppen att också kunna nå arbetsmarknaden. Unga vuxna 
har under de senaste åren fått allt svårare att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
Ungdomars bristande utbildningsbakgrund kombinerat med bristande arbetslivserfarenheter 
gör att många ungdomar lätt blir långtidsarbetslösa. Ju längre de är arbetslösa desto mer 
tenderar de att få en negativ framtidssyn och sämre syn på sin egen kapacitet. Det kan leda till 
minskad delaktighet i samhället, vilket i sig inger en känsla av maktlöshet. Stress och 
försämrat självförtroende kan med tiden leda till psykisk ohälsa. NUEVOs fem kommuner har 
försökt kartlägga och identifiera de problem och behov som finns hos dessa arbetslösa 
ungdomar som är i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.  Fokus i NUEVOs arbete ligger i 
aktiviteter som på relativt kort sikt ska leda till arbete. NUEVO poängterar att ungdomar efter 
avslutad gymnasieutbildning vill jobba. Men när de sedan inte får jobb blir de anvisade till 
olika arbetsmarknadsåtgärder. Om de då inte lyckas lämna arbetslösheten, så blir det nya 
anvisningsförfaranden. Den rundgång som uppstår är ofta negativ för personen vilket gör att 
motivationen sjunker drastiskt och förtroendet för myndigheten minskar efter varje anvisning. 
Många orsaker har betydelse till varför ungdomarna inte kommer vidare till något jobb. Det 

http://www.nuevoprojektet.se/
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kan vara en kognitiv funktionsnedsättning, dyslexi, psykisk ohälsa, låg utbildningsnivå och 
därmed låg kompetens, missbruk, fysisk sjukdom, social problematik och i många fall så kan 
flera av orsakerna samspela med varandra. Det gör att det blir extra svårt att komma ut på 
arbetsmarknaden. De redan existerande kommunala verksamheterna för arbetslösa ungdomar 
förväntar sig en viss grundnivå som alla deltagare redan ska ha uppnått för att kunna delta i 
insatsen. Det handlar om att komma upp i en viss närvaroprocent och utföra vissa 
arbetsuppgifter. De deltagare som inte passar in i ramen kategoriseras som fel målgrupp, 
ointresserade, omotiverade. De klassas som att inte vara aktivt arbetssökande vilket resulterar 
i indrag av aktivitetsersättning och försörjningsstöd. Dessa utestängnings mekanismer leder 
till ökat utanförskap och det blir större avstånd mellan samhällets ordinarie system efter varje 
misslyckande (www.nuevoprojektet.se  bakgrund).  
 
De ungdomar som får möjligheten att vara med i NUEVO har en större problematik runt 
omkring sig själva. De ses som extra besvärliga där varken arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan eller kommunen har rätt kompetens att hjälpa dem. Det krävs ökade 
resurser för att hjälpa dessa ungdomar att ta makten över sina liv.  Det är här NUEVO 
kommer in som ett projekt som ska jobba med nya metoder, ökade insatser och 
samverkansformer (www.nuevoprojektet.se  bakgrund). 
   
NUEVOs syften och mål är att minska utanförskapet för ungdomarna och att de ska ta makten 
över sitt eget liv genom självförsörjning eller alternativt öka graden av självförsörjning. 
Projektets aktörer ska tillsammans finna och utforma nya arbetssätt och metoder som bidrar 
till att ungdomarna blir självförsörjande eller ökar graden av självförsörjande. Efter avslut ska 
400 deltagare uppleva att det känner att deras möjligheter att få arbete eller gå vidare till 
studier har ökat. Av dessa 400 deltagare ska 50 procent alltså 200 personer, vara kvinnor. 
Regelbundna uppföljningar och utvärderingar ska påvisa om arbetssättet som används är 
effektivt. Projektet ska även bidra till att deltagarna känner en ökad grad av delaktighet i 
samhället. Det finns även en ekonomisk vinning på att hjälpa dessa ungdomar. En persons 
ekonomiska bistånd uppgår i snitt till ca 70 000 kronor per år. Om NUEVO lyckas få ut 250 
deltagare att övergå till annan försörjning än ekonomisk bistånd så minskar kommunernas 
kostnader med ca 18 miljoner kronor per år. Målgruppen de riktar sig till är personer som har 
haft försörjningsstöd under flera år och riskerar att ha det många år framöver. Det finns även 
andra mänskliga fördelar med att personerna lyckas få ett arbete efter att ha deltagit i NUEVO 
och inte enbart det ekonomiska. Minskat utanförskap, delaktighet i samhället, ökad 
livskvalitet, minskad ohälsa och skatteintäkter för kommunen, landstinget och staten. 
Ytterligare en målsättning är att den kunskap och erfarenhet som projektet kommer att 
frambringa ska kunna implementeras i kommunens arbetssätt och planering för 
arbetsmarknadsinsatser. Detta ska främja samarbetet mellan olika insatser som till exempel 
arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget. Att alla samverkar kring en gemensam 
målgrupp kan ge ett positivt resultat för gruppen. Ambitionen är att arbetssättet och 
metoderna ska kunna användas i framtida projekt (www.nuevoprojektet.se mål/syfte).   
 
Jag har också fått ta del av den första utvärderingen som gjordes efter att projektet varit igång 
ett halvår (15/7-09). Där kom det fram att projektet hade startat lite långsamt och för sent i 
några av kommunerna. Det tog längre tid att få in så många personer som det var tänkt från 
början, men kommunerna tog därmed in lite fler personer än vad som var tänkt för att 
kompensera då projektet gick på halvfart. I utvärderingen framkommer det att NUEVO har 
nått ut till den aktuella målgruppen och i de flesta kommuner visste man redan innan vilka 
ungdomar som var aktuella. Den generella upplevelsen hos personalen är att projektet prövar 
sig fram. Metoderna och arbetssätten är tydligt förankrade i deltagarens egen vilja och 
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intresse. NUEVO jobbar utifrån deltagarnas boende, mående och görande. Man börjar med att 
kartlägga nu- situationen och tillsammans med deltagaren beskriver man förhoppningar på de 
förändringar som ska ske under den tid som personen deltar i projektet. Fokus ska vara på 
deltagarens talang och intresse och jobba med det som fungerar och engagerar, som att skapa 
musik om personen har talang för det. NUEVO ska använda personens olika talanger för att 
skapa motivation hos denne. Jämställdhetskraven har i princip uppfyllts, med litet överslag för 
fler kvinnor i vissa kommuner. Kommunerna har själva valt att jobba på lite olika sätt och 
använda de metoder som passar. Därför finns det väldigt olika aktiviteter som erbjuds 
beroende på vilken kommun som ungdomarna bor i. Kommunerna utvärderar varandra för att 
se om deras arbetssätt har varit bra. NUEVO ska fungera som en fallstudie för hur man skulle 
kunna arbeta, men även ett verktyg för att skapa ny samverkan mellan olika kommuner Men 
efter ett halvår så är det lite för tidigt att se vilka arbetssätt och erfarenheter som kommunerna 
kan dra lärdom av i framtiden.  
 
I utvärderingen så fanns det några förbättringar att genomföra, men detta gällde inte alls alla 
kommuner utan bara vissa. En förbättring var att fastställa veckoscheman med aktiviteter 
måndag till fredag. Deltagarna önskade praktikplaster som jobbträning, så de kunde prova på 
vad som skulle passa för framtida jobb. Ungdomarna får hjälp med hushållsekonomin, hur 
man hanterar pengar och göra en personlig budget. Även lokalerna är viktiga, så det blir 
mysigare miljö att vara i. De positiva aspekter som togs upp var att planeringen är individuellt 
baserat på individen. På utvärderingen kom det även upp att när personalen ringer upp 
deltagaren vid frånvaro var uppskattat av många, för det visade att de bryr sig. Deltagarna 
känner att de får vara med och påverka sin egen situation och får träffa ungdomar i samma 
situation är bra för dem(www.nuevoprojektet.se utvärdering). 
 

Tidigare forskning 
 
Här kommer den tidigare forskningen presenteras om arbetslöshet och stämpling. Jag hittade 
ingen forskning om precis tar upp vilka problemen institutioner har när de försöker avstämpla 
och normalisera människor som är syftet med min studie, men jag valde då att granska 
forskning som behandlar stämpling i andra sammanhang. Jag sökt forskning på databaser som 
sociological apstract, ELIN@Mälardalen, ArtikelSök, PsycINFO. Mina sök ord jag använde 
oftast var unemployed, label, diviant. Jag har delat in avsnittet i två teman som jag kallar 
arbetslöshetens negativa effekter och möjligheten att hantera stämpling. Det sista temat är 
indelat i två underrubriker den första är forskning som påvisar begränsat handlingsutrymme 
för individen och den andra är forskning som påvisar större handlingsutrymme för individen.      
 
Arbetslöshetens negativa effekter 
 
Det har gjorts många olika studier om arbetslösa och hur deras situation ser ut. En studie gjord 
av Moser (2009) visar att det finns en stark koppling mellan arbetslöshet och att vara mer 
bekymrad och oroad jämfört med en person som har arbete. Människans mentala hälsa 
påverkas av att förlora jobbet eller av att vara arbetslös under en längre tid. I omgivningen 
finns faktorer eller så kallade vitaminer som är nödvändiga för människans mentala hälsa och 
dessa vitaminer får inte arbetslösa personer en tillräcklig stor dos av. Vitaminer i 
omgivningen kan vara den sociala kontakten med andra, känna sig betydelse full genom att 
arbeta och medverka i gemenskapen. Utan dessa vitaminer får personen sämre mental hälsa. 
Personens socioekonomiska bakgrund har en stor påverkan på situationen som arbetslös. Det 
spelar en roll om personen tillhör minoritet eller majoritet, för en minoritet som är 

http://www.nuevoprojektet.se/
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diskriminerad av samhället kan ha det extra svårt med arbetslöshet. Socialt stöd av familjen 
och vänner kan fungera som en buffert mot negativa effekterna som arbetslösheten medför. 
Även personens ålder spelar en central roll, medelålders personer tycker det är absolut 
jobbigast att vara arbetslös. För då har de stort ansvar över familjen och borde engagerar sig i 
sin karriär. Äldre personer har redan slutat sträva efter en karriär och unga personer har inte 
ännu integrerat i världen som arbetare och anställd.  Det spelar också en roll hur socialt 
accepterat det är att vara arbetslös av samhället och hur lite eller mycket stigmatisering det 
innebär. Hur socialt engagerad den arbetslösa personen är påverkar också graden av oro 
personen känner.  
    
En undersökning av Winkelmann (2008) visar hur arbetslöshet försummar det sociala 
kapitalet. Att vara arbetslös påverkar självförtroendet och egenvärdet och kan inge en känsla 
av hjälplöshet. Att ha ett stort socialt nätverk kan fungera som en hinna emot många av de 
negativa effekterna som arbetslösheten medför. Han undersöker om det sociala kapitalet 
förändras när personer blir arbetslösa, som hur ofta man umgås med kompisar, besöker släkt 
och grannar, tränar, engagemang i sociala och politiska organisationer eller kulturella 
händelser. Resultatet blev att sociala nätverket krymper när personen blir arbetslös. Så 
arbetslöshet har en hämmande effekt på det sociala kapitalet.  
    
Så har vi kommit in på en artikel som Blackburn(1999) har gjort som handlar om hur man ser 
på arbetslösheten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den konkurrenskraftiga arbetslösa 
hamnar i kläm på grund av ekonomiska orsaker. Från samhällets sida är arbetslösa en kostnad 
och ju flera arbetslösa desto dyrare blir det för samhället. Det blir ju ett problem i sig och 
därför så blir det så negativt att vara arbetslös för då är det alla skattebetalare som får stå för 
det. Det finns även en positiv sida av att ha flera arbetslösa, som att alla människor är 
utbytbara och därför måste alla prestera bra för att ha kvar jobbet. Annars blir personen snabbt 
ersatt med någon annan. För att vara del av ett samhälle så måste alla dra ditt strå till stacken. 
Människor borde ha någon form av sysselsättning i ett samhälle för att kunna bidra.        
 
Möjligheten att hantera stämpling 
 
Jag har hittat lite olika artiklar som diskuterar huruvida individen kan påverka sin stämpling 
eller om det bara är en börda som det inte går att göra någonting åt. Jag har valt att dela in det 
i två underrubriker, den första tar jag upp artiklar där individens begränsade 
handlingsutrymme och den andra är artiklar om större handlingsutrymme för individen. Jag 
tar alltså upp artiklar som dels beskriver hur individens egna möjligheter att påverka sin 
stämpling ser ut och även olika handlingsstrategier som individen har för att hantera sin 
stämpling. 
       
Forskning som påvisar ett begränsat handlingsutrymme för individen 
 
Den första artikeln som jag valt att ta upp handlar om att olika personer kan blir stämplade 
olika mycket beroende på personens levnadsstandard. Om du är arbetslös men har hög social 
status i samhället kommer du inte att bli stämplad lika mycket som de arbetslösa som har låg 
status i samhället. Den här studien är gjort av Thoits(2005) och den handlar om hur psykiskt 
sjuka människor behandlas olika i samhället beroende på deras bakgrund. Detta ger sig i 
uttryck genom att en person som är arbetslös, men kommer från en familj med pengar så kan 
du leva som att du inte var arbetslös. Det är ofta den ekonomiska situationen som sätter stopp 
för att kunna leva som man ville göra. Artikeln förespråkar att personer med låg 
socioekonomisk status (kön, bakgrund, civilstånd, utbildning, bostadsområde) kommer att 
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stämplas hårdare än de med hög socioekonomisk status. Om personen blir arbetslös men är 
gift eller är sambo med någon kommer den ekonomiska situationen inte drabba lika hårt som 
för en ensamstående.  
 
En annan artikel visar hur stor makt stämpling har och hur lite individen som blivit stämplad 
kan påverka sin situation. Hur farligt det blir att döma andra. Stämpling blir resultatet av 
människans vilja kategorisera sin omgivning. Att stämplas som arbetslös gör att personen får 
många negativa attribut på samma gång. Genom att Levinson sa ett en helt normal person var 
psykiskt sjuk och började eleverna leta egenskaper som visade på det. Han visade hur mycket 
det påverkade det gör när osanna rykten sprids. Att en frisk människa kan lätt bli stämplad 
som sjuk. Om omgivningen stämplar individen som arbetslös, så kommer många att se 
personen som arbetslös och alla andra negativa egenskaper som det innebär en lång tid efter 
att personen har fått ett jobb (Levinson, 1982).   
 
Institutioner försöker att normalisera arbetslösa genom att integrera dem i samhället igen, så 
att det ska bli som alla andra självförsörjande och bidra till samhället. På liknade sätt så 
försöker man att tidigt lära barn att fördröja känslan av belåtenhet så att det skulle få en 
positiv stämpling i skolan. Barn som är duktiga på att fördröja känslan av belåtenhet utvecklas 
snabbare, tålmodigare, bättre moral och empati. Genom att bli stämplad som en tålmodig elev 
av läraren och kamrater gör att individen presterar bättre i skolan. De barn som inte kan 
fördröja känslan av belåtenhet och vill ha tillfredställelse direkt, löper större risk att i 
vuxenålder missbruka alkohol och cigaretter. Barn ska inte få snabb tillfredställelse, utan ska 
lära sig att vänta. Skolan är en instans som tar över uppfostring och normliseringsprocessen 
när barnen blir lite äldre. Det är som arbetslösa ungdomar som vi ska forma till bättre 
medborgare genom normalisering. Olika institutioner visar vägen tillbaka till att bli en del av 
samhället och gemenskapen (Chiu, Lan, Lee, Wang, 2008).  
 
En annan studie som visar på att avvikare ofta börjar umgås med avvikare. Att umgås med 
andra människor som inte förstår stämplingen blir ofta mer ansträngt. I denna artikel har 
forskarna studerat personer som har blivit stämplade som kriminella. Det kan vara så att andra 
människor inte accepterar din stämpling som arbetslös och då blir det väldigt förläget att 
umgås med dessa människor. Det är lättare att få en förståelse för hur jobbigt det är att vara 
arbetslös från dem som själv har upplevt det. Andra människor kan anse att den arbetslösa 
bara är lat och lever på bidrag. Det kan också vara så att när arbetslösa är lediga hela dagarna 
så kan denne inte umgås med kamrater som jobbar. Det sociala nätverket blir ofta andra 
personer i samma situation och inte de som är upptagna många timmar på dagen och måste gå 
och lägga sig tidigt på kvällen (Bernburg, Krohn och Rivera, 2006).         
 
Forskning som påvisar större handlingsutrymme för individen   
 
Här tänker jag ta upp olika artiklar som anser att individen själv har möjlighet att hantera sin 
stämpling. Jag börjar med en artikel som skriver om hur personen undviker det negativa 
konsekvenserna som en stämpling har. Det första personen kan göra är att så långt det är 
möjligt hålla det hemligt för omvärlden och undvika situationer då det skulle bli uppenbart. 
Det är enklare som mentalsjuk vilket studien är gjort på än som arbetslös. För att det första 
personer frågar när de vill lära känna någon är vad denne arbetar med. Detta gör det svårt att 
hemlighålla så vida du inte bara är hemma eller umgås med samma personer. Det blir ett 
dilemma när den stämplade personen väljer att isolerar sig från den sociala omgivningen. Det 
är inte alls bra för det ökar bara distansen och människors misstro till en. Att bli sedd som en 
lat och oengagerad person som bara går hemma kan skada självförtroendet, men att isolera sig 
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från samhället för att slippa att bli stämplad kan personen lida mycket mer av. Det bästa 
alternativet är att den arbetslösa personen har en mindre social grupp av närstående personer 
som accepterar att man är arbetslös. Den sociala gruppen ska helst inte bara bestå i andra 
arbetslösa. Stämplingen enligt studien är ett socialt problem som individen själv kan påverka 
(Link & Mirotznik, 1991).  
 
En annan studie handlar om vilka strategier individen kan ta till, för att hantera sin stämpling. 
Genom att vara arbetslös tillskrivs man många negativa attribut som att vara lat, dålig 
ekonomi, bristande socialt nätverk, mindre självständiga och passiva jämfört med de som 
arbetar. Arbetande människor är ju duktiga och självständiga och har bra självförtroende är 
aktiva och engagerade. En strategi är att göra narrativt motstånd genom att inte erkänna den 
stämpling man fått. Man kan även använda narrativt motstånd för att kunna bortförklara 
varför man just råkat bli arbetslös och att det finns en helt naturlig förklaring, som ligger 
utanför den egna påverkan. Ett exempel är att mina kompisar skolkade och då gjorde jag det 
också och klarade inte mina betyg på grund av dem. Sen kan personen också försvara sig med 
att hitta att någon annan är värre än en själv, som inte ens försöker få jobb och lever ett sämre 
liv. Individen kan även inte kännas vid de negativa attributen, utan känner sig duktig och aktiv 
och absolut inte lat. Då tar personen avstånd från den negativa effekten som stämplingen 
innebär. Även individens sociala umgänge påverkar stämplingen, genom att vara ett skydd 
mot de dåliga attributen. Om kompisar eller ens partner tycker att personen är aktiv, har bra 
självförtroende och är engagerad så tar inte stämplingen så hårt. Den här studien är gjord på 
överviktiga kvinnor men jag tycket att det den hade mycket gemensamt med stämplingen av 
arbetslösa (Cordell & Rambo Roni, 1995).  
 
Innan personen själv blir arbetslös har den skaffat sig en uppfattning om hur en arbetslös 
person är. Det första som händer när du blir arbetslös är att personen vill stötta bort stämpeln 
som arbetslös och försvarar sig genom att säga att man är mellan ett par jobb eller snart ska 
börja studera. Själva stämplingen av samhället kan påverka mer än att vara arbetslös. 
Människan är rädd för de negativa effekterna stämplingen medför och förnekar då att vara 
arbetslös eller har någon bra bortförklaring för det. Att vara bortstött från samhället 
gemenskap är en mycket jobbig känsla för individen och försöker denne då undvika att få den 
känslan. Självförtroendet blir skadat av stämplingen som lat och oengagerad person. Denna 
studie är gjord på psykisktsjuka som inte vill bli bortstötta av samhället när det fått sin 
diagnos. Även media tar artikeln upp som en viktig påverkan på stämpling. Där de 
psykisktsjuka är ofta våldsamma och arbetslösa är bara hemma och latar sig och det är 
egenskaper som många gånger är helt felaktiga. Individer med en stämpling blir då rädda för 
omgivningens reaktioner (Bruce G. Link, 1987).    
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Arbetslösheten leder till sämre mentala hälsa. I vår omgivning finns faktorer eller i detta fall 
vitaminer som är nödvändiga för oss människor. Arbetslösa får inte en tillräckligt stor dos av 
dessa vitaminer. De är mer bekymrade och oroade än de som har arbete. Hur individen 
hanterar arbetslösheten beror på dennes sociala nätverk och ålder. Det sociala kapitalet 
minskar när personen blir arbetslös, personen umgås mindre med andra och engagerar sig inte 
lika mycket i olika aktiviteter. Det är det dyrt med många arbetslösa och det blir negativ 
känsla när de arbetslös inte kan bära sitt strå till stacken som alla andra.  
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Socioekonomiska bakgrundens påverkan  
 
Människor stämplas olika beroende på deras socioekonomiska bakgrund. Arbetslöshet 
drabbar ensamstående föräldrar hårdare än gifta par, där arbetslösheten inte påverkar lika 
mycket. Människan har behov av att stämpla och kategorisera omvärlden, detta får 
konsekvenser för de stämplade personerna. Stämplingen har en stor påverkan på hur vi ser på 
andra människor. Vi försöker att forma och normalisera barn i tidig ålder att fördröja känslan 
av belåtenhet. Det är ett socialt önskvärt beteende i samhället och skolan. Många stämplade 
personer väljer att umgås med andra som har samma stämpling.  
 
Olika strategier för påverak sin situation som arbetslös  
 
Genom att umgås med andra person blir det väldigt svårt att hålla arbetslösheten hemlig. Den 
arbetslöse vet inte hur andra personer kommer att reagera eller om hon/han accepterar det och 
kan umgås med en. Så att den arbetslös inte känner sig förlägen i samspel med andra 
människor. En strategi är att isolera sig vilket är väldigt dåligt för personen. Den arbetslös kan 
även göra narrativt motstånd och vägra att identifiera sig med de negativa attributen som 
tillskrivs en arbetslös. En annan strategi är att ha väldigt många bortförklaringar till varför 
man råkade blir arbetslös och personen egentligen bara är ett offer för omständigheterna. En 
sista är att inte erkänna att man är arbetslös utan ser sig själv som mellan två jobb eller snart 
studerande.  
 
Min studies inriktning på ämnet 
 
Min studie är inriktad på svårigheterna som NUEVO har med att lyckas avstämpla och 
normalisera de arbetslösa ungdomarna. Det här är inte tidigare undersökt i 
forskningssammanhang. Forskningen som finns inriktar sig mer på det problem som det 
innebär att vara stämplad. Dock tar det inte upp hur vilka svårigheter som kan uppstå under 
avstämpling eller normalisering. Det är en aspekt som institutionerna själva prioritera bort. 
Institutioner vill ha ut arbetslösa på arbetsmarkanden och det är deras första främsta mål. 
Normaliseringsprocessen och avstämpling börjar ju direkt, men de har inte reflekterat över 
varför det inte alltid går att avstämpla någon. Vad kan det bero på, vad hindrar denna 
normalisering. Min studie bygger på att försöka förstå hur avstämplingen fungerar och vad 
som motverkar den.  
 

Metod 
 

I den här delen kommer jag att presentera det metodologiska angreppssättet som jag har 
använt mig av i denna uppsats. Jag kommer först att berätta lite om min metod och motivera 
varför jag valde just det här sättet att arbeta. Jag kommer vidare att beskriva hur jag gått 
tillväga praktiskt och hur mitt urval gjordes. Jag kommer även att förklara hur 
forskningsprocessen har gått till med datainsamling och analys. I det här avsnittet kommer jag 
också att ta upp metodologiska dilemman och hur jag förhåller mig till de etiska 
forskningsprinciperna.  
 
Mitt val av metod  
 
När jag bestämde mig för att studera problematiken bakom NUEVO försök att normalisera 
arbetslösa ungdomar, så visste jag inget om det. Jag hade ingen aning hur det fungerade och 
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vad NUEVO var för något och vad de gjorde. Därför kunde jag inte använda mig av 
hermeneutik för att där utgår forskaren från en teoretisk bakgrund och jag visste inget om mitt 
område vilket gjorde att jag inte kunde utgå från någon specifik teori. Det var inte heller ett 
fenomen som jag skulle studera och då gick fenomenologiska angreppsättet bort. Jag skulle 
använda mig av intervjuer och inte bara analysera texter på en diskursiv nivå, utan verkligen 
se vad materialet gav mig. Därför var inte diskursanalys något jag skulle kunna använda mig 
av heller. Det som återstod var grundad teori vilket skulle passa mitt syfte, där man 
förutsättningslöst ska närma dig forskningsfältet. Det är precis vad jag har gjort eftersom jag 
inte hade några förkunskaper på området innan jag började läsa in mig på ämnet. Studien skall 
inte påverkas av teoretiska referensramar utan materialet som fås fram skall helt styra hur 
arbetet går vidare. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för att få djupare förståelse av 
mitt ämne. Mitt syfte handlar inte om att kunna mäta några variabler och inte heller att pröva 
några hypoteser. Därför valde jag att inte använda den kvantitativa metoden i denna studie. 
Det viktigaste i första fasen är att ha ett öppet förhållningssätt och vara lyhörd på vad 
datamaterialet visar (Hartman 25, 40, 54, Guvå & Hylander, 47).    
 
Grundad teori 
 
För att bättre förstå den grundade teorin så tänkte jag först berätta vilka två 
forskningstraditioner den vilar på. Det första är den symboliska interaktionismen som anser 
att tillvaron konstrueras och ständigt förändras genom interaktion mellan människor. 
Forskningen utgår därmed genom ett aktörsperspektiv. Forskarens erfarenheter och 
utgångspunkter ses som viktiga delar i denna konstruktion, vilket medför att forskaren 
ständigt måste analysera sitt eget förhållande till sitt datamaterial. Den andra 
forskningstraditionen är pragmatism, som förkastar synen att kunskap uppfattas som 
opersonlig fakta och där människan antogs betrakta världen utifrån. Människan skaffar 
kunskap som deltagare och inte som åskådare. Människan är en del av världen och mänskliga 
erfarenheter är utgångspunkten för all kunskap. Erfarenheterna i sig består av en värld av 
interagerande fenomen som vi delar med varandra och som uppstår genom vårt handlande. 
Vår uppfattning om världen skapas genom våra försök att förstå praktiska problem (Guvå & 
Hylander, 11, 26)  
 
Grundad teori utvecklades av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss när de själva 
skulle studera människor som låg för döden och de hittade ingen bra metod att jobba utefter. 
Enligt Glaser fick förutbestämda begreppssystem i allt för hög utsträckning styra forskningen. 
Vilket gjorde att forskaren enligt dem inte kunde själv teoretisera utan blev tvungen att 
deducera antaganden från färdiga teorier. (Guvå & Hylander 8, 25, Hartman 28) Det centrala i 
Grundad teori är att vetenskap inte är någon absolut kunskap utan ses istället som en 
uppsättning förklaringar, som vid behov ersätts med nya förklaringar. Grundad teori är en bra 
metod om forskaren vill nå fram till en teori som kan ge nya förklaringar som därmed bidrar 
till förståelse av grundläggande sociala processer. När du studerar generella händelseförlopp 
och inte enskilda personer kommer metoden till sin rätta. Även studier om helhetsperspektiv 
när man utforskar komplexa fenomen som exempelvis sociala handlingar visar sig i sin 
naturliga miljö. Du kan även använda grundad teori vid outforskade områden eller ge nya 
perspektiv på redan utforskade områden.  
 
Syftet med grundad teori är att upptäcka något nytt i de empiriska data som gör det möjligt att 
förstå eller förklara en social process.  Tanken bakom att inte använda förutbestämda begrepp 
är att man istället utarbetar begrepp ur datamaterialet och på så sätt låter begreppen förtjäna 
sin väg. Genom att den nya teorin är genererad från det empiriska datamaterialet som 
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forskaren har samlat in, så ökar relevansen av teorin för att den på så sätt är ordentligt grundat 
i data. Teorin är sann om den överstämmer med verkligheten. Grundad teori är en metod som 
blandar induktion och deduktion. I början av en studie samlar forskaren induktivt in  
data utan att bli styrd av andra teorier eller egna hypoteser. Datainsamlingen ska vara så 
teorineutral som möjligt. När datainsamlingen är klar så analyserar man det och genom 
materialet som forskaren har fått fram deducerar hon/han vidare fram vad nästa steg i 
processen blir. Det samband mellan olika egenskaper och kategorier forskaren finner i 
materialet, styr det nya urvalet av data. En annan viktig del är att teorin som genereras ur 
materialet måste kunna modifieras, för verkligheten förändras och ny data tillkommer och då 
måste teorin kunna anpassa sig till det nya datamaterialet (Guvå & Hylander, 13, 16, 28, 
Hartman, 9, 18, 25, 30, 36, 55)                    
 
Forskningsprocessen  
 
Efter en tids samarbete så utvecklade Glaser och Strauss lite olika syn på grundad teori. Enligt 
Glaser har grundad teori bara några enkla regler att jämföra och teorigenerering. Strauss 
metod har ett helt regelverk som tvingar forskaren enligt Glaser att behandla data på ett 
förutbestämt sätt. Det hindrar teorin att växa fram ur data när det är mättat (Hartman, 34).  
 
Jag har valt att arbeta efter Glaser metod för att jag tycker att de är mest äkta grundad teori 
och förespråkar det som är centralt i grundad teori. Jag valde även Glasers metod för att den 
inte förutsätter att det finns en forskningsfråga redan i början av studien. Jag som inte innan 
hade några förkunskaper om mitt ämne har haft svårt att hitta en bra forskningsfråga i början. 
Den frågan som jag har formulerat har jag också blivit tvungen att ändra under studiens gång. 
Från början handlade fråga mer om hur ungdomarna på NUEVO kände sig stämplade att vara 
där. Men vidare så blev avstämplingen som sker på NUEVO mer central. Till sist till hur 
normaliseringsprocessen hindras eller påverkas av olika faktorer. Enligt Glaser är det inget 
problem för att det är bara bra att inte låsa sig vid en fråga eller ett problem. För han anser att 
vilka problemen är måste man förhålla sig helt öppet, för i början har man ju inga data att 
kunna identifiera dem. Det kan även vara riskfyllt att i ett tidigt skedde ha en forsknings fråga, 
för det kan ledda en till irrelevant data. Man är så blind av sin fråga att man missar det som är 
viktigt och det strider mot idéerna bakom grundad teori (Hartman, 58, 61, 62).  
 
Därför kommer jag bara att beskriva Glasers forskningsprocess. Forskningen enligt Glaser 
inleds med så lite förutfattade meningar som möjligt och ju fler kategorier som man hittar 
desto bättre. Den första fasen är den öppna fasen och man ska då förhålla sig öppen mot all 
data. Under den öppna fasen läste jag mig in på ämnet och gjorde ett flertal observationer när 
jag var på NUEVO. När forskaren har fått fram så mycket information så att det inte hittar 
några flera kategorier så blir det en teoretisk mättnad. Sedan börjas kodning av det materialet 
som finns genom att sätta etiketter på händelser. Dessa etiketter kan förändras för kodningen 
är än så länge öppen. Man läser först materialet och letar efter indikatorer som är ord som kan 
ge en fingervisning av en händelse. Koderna som forskaren fått fram genom undersökningen 
samlas till kodfamiljer som orsak och verkan, processer och strategier. Därefter ska man titta 
efter dynamiska begrepp, som är i ständig omvandling. De dynamiska begreppen kan 
antingen hämtas från datamaterialet eller konstrueras av forskaren själv.  De teoretiska 
koderna och abstrakta termerna anger relationer mellan framväxande begreppen. Inte mer än 
två sociologiska begrepp som regel och resten vardagsbegrepp som alla kan förstå. (Guvå & 
Hylander 36-38, 42, 52, 69, Hartman 40,41, 64, 81,80, 88, 97).   
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Redan från början när man startar den här forskningsprocessen så skrivs memos som är utkast 
av olika saker eller idéer som man har fått under studiens gång. Memos eller 
minnesanteckningar kan bli den röda tråden som sedan i slutet binder samman materialet. 
Nästa steg är den selektiva fasen, där forskaren väljer att fokusera på vissa kategorier och 
välja bort andra. Här måste undersökaren fundera på vilka begrepp som tillhör 
kärnkategorierna. Kärnkategorierna har en central roll och man kan lätt hitta samband till 
andra kategorier. Kärnkategorierna förkommer ofta i data och tar längre tid att mäta och 
utrycker huvudproblematiken. Dessa ska vara tillräckligt abstrakta och innefatta allt i 
företeelsen, som en översikt så att det framgår hur begreppen relaterar till varandra. I den 
selektiva fasen vet du vad du är ute efter och väljer insamlingsteknik efter det. Forskaren ska 
använd sin teoretiska känslighet för att välja det som är viktigt. Den teoretiska känsligheten 
innebär en medvetenhet om innebörden av de insamlade data. Det sista steget enligt Glaser är 
den teoretiska fasen där man ser hur kategorierna förhåller sig till varandra. Här ser man hur 
olika begrepp är sammanlänkande och ser hur sambanden ser ut. Det vanligaste sättet att 
samla in data är intervjuer och observationer, men även tidningar, brev och skönlitteratur går 
att använda. Helst ska forskaren inte banda in intervjuerna för att det drar ner hastigheten på 
undersökningen och det blir ofta för mycket data. Istället ska man träna på att göra bra 
anteckningar. Men att ha en intervjuguide är viktigt till intervjutillfället (Guvå & Hylander 
36-38, 42, 52, 69, Hartman 40,41, 64, 81, 88, 97).   
 
På varje fas upprepar man urval, datainsamling och analys om och om igen. Man samlar in 
data från ett urval och induktivt analyserar data och nytt urval i nästa fas deduktivt baserat på 
analysen och så fortsätter man till teorin är genererad. Vid analysen ska man konstant jämföra 
med det som man fått fram. Analysarbetet handlar om att tänka kreativt kring koderna och 
deras samband. Forskningsprocessen ska ske med ständig komparation genom att gå tillbaka 
till rådata och jämföra det med det nya och begrepps konstruktion på en kreativ nivåoch 
därefter abstrahera, teorisera sina upptäckter. Forskaren ska hitta mönster om hur begreppen 
förhåller sig till varandra och mönster som bildar en helhet (Guvå & Hylander 40-43, 58 
Hartman 36, 84).    
 
Urval 
 
I kvantitativa forskningen ska det vara urval som går att generalisera ifrån. Urvalet ska likna 
den totala populationen som man skulle undersöka. Men i kvalitativa metoder vill vi inte ha 
ett urval som täcker hela populationen utan istället ett mer ändamålsenligt urval. Man väljer 
människor som kan hjälpa oss att förstå fenomenet. Genom att göra ett representativt urval får 
vi inte den information som vi behöver till vår studie. Men det dåliga med ändamålsenliga 
urval är att det förutsätter redan etablerad teori och därmed är urvalet styrd av våra 
grundantaganden som i sin tur kanske inte är riktiga. Grundad teori använder sig av teoretiska 
urval, en typ av ändamålsenliga men inte styrda av förutsatta åsikter. Urvalet bestäms 
fortlöpande genom undersökningen, de grupper som man väljer ska jämföras med varandra. 
Alla beslut av urval är grundad i data som är insamlad. Genom att jobba på det här sättet blir 
urvalet genomtänkt och flexibelt. Relationen teori och data kommer på så vis att vara starkt 
och urvalen gör datainsamlingen mer effektiv (Hartman, 65-68, 70-74).  
 
Undersökningen fokuseras mer och mer om man jobbar efter den här metoden, datainsamling 
urval och ny datainsamling och nytt urval. I den inledande forskningsfasen ska urvalet vara 
rent induktivt. Det två stora kriterierna för urvalet i grundad teori är ändamål och relevans. 
Detta betyder att om du ska undersöka läkare så ska du lämpligtvis vända dig till just den 
gruppen. Urvalet kan kontrolleras genom att minimera och maximera skillnader mellan 
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grupper man väljer att ha med. Genom att maximera skillnaden kan betyda, om vi tar samma 
exempel igen, att man tar läkare i olika åldrar och med olika erfarenhet, olika kön kan också 
ha en påverkan på resultatet. Man kan testa om mättnad har uppstått genom att maximera 
skillnader, se om den inte påverkar vilka egenskaper en kategori man har funnit och inget nytt 
kommer fram. Då har den kategorin blivit mättad för det går inte tillskriva yttligare 
egenskaper. Det kan inte uppkomma mättnad om forskaren bara studerar en enda situation i 
en grupp, då blir det samma data gång på gång. Det som är bra med det teoretiska urvalet är 
att det ganska snabbt visar vilka kategorier som är viktiga. Urvalet i den öppna fasen är olika 
personer, situationer, platser som är relevanta för ämnet. Det kan verka ganska slumpartat i 
början. Stanna upp och ifrågasätt vad det innebär att välja just den gruppen och studera 
noggrant det material du samlat in. Det selektiva urvalet är mer specifikt vilka kategorier ska 
vara med och dessa måste vara relaterade till kärnkategorin (Hartman, 65-68, 70-74).  
    
Nu ska jag gå vidare in på mitt eget urval. Mitt syfte med studien är att undersöka svårigheter 
institutionen NUEVO stöter på när de försöker avstämpla de arbetslösa ungdomarna? Jag vill 
intervjua personer som var borta mycket från NUEVO och inte är med på aktiviteter. Med 
andra ord var min urvalsgrupp svåra personer som ofta inte dök upp och engagerad sig väldigt 
lite i aktiviteter. Jag ville inte intervjua personer som tycket att NUEVO är toppen och är 
mycket aktiva, där avstämplingen och normaliseringen redan hade lyckats. Sådana 
utvärderingar har NUEVO själva gjort med de som anser att NUEVO är bra. Jag ville vända 
mig till den svåra gruppen, som inte NUEVO förstod sig på. De ungdomarna som var svåra 
att nå fram ville jag veta varför det var så. Varför de inte engagerade sig mer och vad som stör 
normaliseringsprocesser. Jag vill ju undersöka problemet med avstämpling. Jag kunde inte 
helt styra mitt urval för det var NUEVO som gav mig personerna som jag intervjuade efter 
mina kriterier. Men å andra sidan skulle jag inte kunnat få tag på den här gruppen utan deras 
hjälp. NUEVOs personal vet ju vilka personer som inte alltid dyker upp, jag skulle aldrig själv 
kunnat få tag på dem. Kriterier för mitt urval var personer som inte deltog aktivt i alla 
aktiviteter, utan de som kom mera sällan. Detta för att jag vill få reda på varför inte dessa 
ungdomar aktiverade sig och deltog. Genom detta urval kunde jag få fatt i problemet.  
 
Sen ville jag helst ha tre tjejer och tre killar och det fick jag också. För att det skulle var jämt 
mellan könen och konfidentialitetens stärks lite mer när det är tre av varje, än att det är 
exempelvis två killar och fyra tjejer. Det blir svårare att identifiera vem som säger vad. När 
det är två personer är det inte så svårt. Jag fick fyra personer från NUEVO i Västerås och två 
personer från NUEVO i Eskilstuna. De fyra personerna från Västerås tog min kontaktperson 
hand om genom att frågade om de ville vara med på en intervju och bestämma ett datum. Jag 
träffade dem först vid intervju tillfället. De två personerna i Eskilstuna blev tillfrågade om de 
ville vara med och sen fick jag med deras tillåtelse mobilnumret av min kontaktperson där. 
Sen ringde jag dem och bestämde tillsammans med dem när vi kunde ha intervjun. Mitt urval 
av intervjupersoner har lite olika åldrar men det är inget jag kommer att redovisa på grund av 
att de blir lätta att identifiera dem då. Det gemensamma är att alla är arbetslösa ungdomar i 
åldern 18-29 och de har varit med olika länge i NUEVO, vilket gör att variationen blir större 
och jag kan på så sätt bredda min studie. Just att det blev tre tjejer och tre killar är bra för att 
personerna i fråga blir lite mer anonyma och får även in maximering genom att ha lika många 
av det två könen. Sen skulle jag gärna ha gjort yttligare urval men det är en fråga om tid. Jag 
skulle inte till denna c-uppsats ha haft möjlighet att göra flera urval, tyvärr. (Hartman 67, 72).  
 
Det finns olika sätt att se om avstämplingen och normaliseringen lyckas att genomföra. Jag 
valde att basera på att om de inte är med och deltar så kan inte avstämplingen lyckas så bra. 
När de här ungdomarna inte kommer så kan inte normaliseringsprocessen sättas igång. Det 



 17 

finns andra sätt att eventuellt se om avstämpling sker, men de är svår att kunna veta exakt. 
Som exempel hur aktiva det är på mötena, om det är passiva och kritiska eller positiva. En 
annat sätt att se om normaliseringen lyckas är om personen får jobb efter NUEVO. Men jag 
valde att undersöka deras frånvaro från NUEVO, om det inte är där så kan det inte ta del av 
sammanhanget och normaliseringen. Det är inte många som avstämplas när det är hemma 
ensamma. Att undersöka frånvaro och närvaro är enkelt sätt att studera, men mycket 
funktionellt och väldigt talande.   
 
Figuren här nedan visar att det finns olika möjligheter för deltagarna. Det finns de som deltar 
men är fortfarande stämplade. Sen finns den stora gruppen som deltar men där avstämpling 
och normalisering har haft sin effekt. Sen finns det den gruppen av deltagare som inte är där 
och är stämplade och det är den gruppen jag vill undersöka. Det finns även en liten grupp som 
inte är där men ändå påbörjat en avstämpling och normalisering. Mer om detta under figuren.      
 
  Stämpling  Avstämpling 
 
Deltar  O  X 
 
Deltar inte X  O 
 
Det finns fortfarande den gruppen som inte deltar men ändå avstämplas på något viss. Sen 
finns det den gruppen som deltar men ändå inte blir avstämplade. Men det är väldigt svårt att 
påvisa och hur det fungerar. Jag skulle säga att det är större grupp av personer som avstämplas 
om de deltar och inte avstämplas om de inte deltar. Min fokus ligger på den gruppen som inte 
deltar och varför de inte vill påbörja en avstämpling som NUEVO erbjuder. För det är ett 
projekt som verkligen tar hänsyn till individen. Vad är det som påverkar varför dessa 
ungdomar inte vill delta i NUEVOs aktiviteter? 
  
Den öppna fasen 
 
Datainsamling 
Den öppna fasen började jag med att läsa in mig på ämnet. Jag fick informationspapper som 
handlade om NUEVO av min kontaktperson där. Sen har jag även läst på deras hemsida om 
projektet. Om det var något som var oklart så kunde jag alltid vända mig till min 
kontaktperson på NUEVO. Jag tänkte sätt mig in i ämnet ordentligt. Samtidigt läste jag in mig 
i tidigare forskning som hade behandlat ämnen som arbetslöshet och annat relevant inom 
området. I detta skede var det viktigt att hela tiden förhålla sig öppet till all data, för jag visste 
ju inte vad som var viktigt. Under denna fas läste jag många artiklar från tidigare forskning, 
som jag sedan inte hade någon användning av (Hartman 40). Jag gjorde observationer på 
NUEVO de gånger som var där, det har relevans för denna studie. Observationerna var när 
min kontakt person visade mig runt och när jag kom dit för att beskriva omgivningen. Jag var 
där några gånger för att prata med min konrakt person och jag kom lite tidigt till intervjuerna 
så att jag kunde sitta och observera miljön på NUEVO. Observationen presenteras i början av 
mitt resultat. Då tänker jag fokusera mest på NUEVO i Västerås där jag har varit flest gånger. 
Men jag kommer även att beskriva lite kortare hur det ser ut på NUEVO i Eskilstuna.        
    
 
 
 



 18 

Den selektiva fasen 
 
För att få svar på min frågeställning om svårigheten för NUEVO att lyckas avstämpla de 
arbetslösa ungdomarna, så använda mig av sex intervjuer. För att se hur ungdomarna själva 
upplever sitt deltagande i NUEVO. Genom den tidigare informationen som jag hade fått från 
den öppna fasen kunde jag formulera en intervjuguide. Datainsamlingen i den selektiva fasen 
utgjordes av sex intervjuer, där av tre tjejer och tre killar. Intervjumallen eller guiden som jag 
hade till de två första intervjuerna ändrade jag på så vis att jag la till några frågor till de 
resterande intervjuerna (Guvå & Hylander 36). Detta för att jag tyckte det var intressanta och 
relevanta frågor som jag inte tyckte jag fick tillräckligt svar på av de andra frågorna. Annars 
så gjorde jag inga större ändringar för att jag lättare skulle kunna jämföra svaren av 
intervjupersonerna. Detta underlättade sedan när jag skulle hitta indikatorer i det 
transkriberade intervjumaterialet. I den selektiva fasen så viste jag lite mer vad jag var ute 
efter och kunde också välja data som får fram kategorierna och välja bort information som 
inte var relevant för studien. I denna fas fokuserar man mera på en viss grupp och ofta är det 
bra att göra just intervjuer. Däremot följer jag inte Glaser när han anser att man inte ska 
använda sig av diktafon eller annan inspelnings apparat för intervjuerna det drar ner 
hastigheten på undersökningen och att det ofta blir för mycket data på det sättet. Jag anser 
dock att det är nödvändigt för mig som nybörjare inom forskning att använda mig av 
bandspelare för att inte missa något viktigt. Då kan jag alltid gå tillbaka till de transkriberade 
intervjuerna och se så jag har fått med allt. Glaser tycker att det är bättre att istället göra bra 
anteckningar. Men jag skulle aldrig hinna skriva ner allt vad intervju personen säger och jag 
skulle då inte ha möjlighet att ställa följdfrågor om jag har fullt upp att skriva. På alla mina 
sex intervjuer hade jag lånat en diktafon från skolan som jag spelade in hela intervjuerna. Jag 
frågade självklart intervjupersonerna om det var okej (Hartman, 42, 64).  
    
Mina intervjuer gick till på så sätt att fyra av dessa bestämde min kontaktperson med 
deltagaren vilken dag och meddelade det till mig. Sen när jag kom dit så fick jag tillgång till 
ett av de små rummen, så vi kunde prata ostört. Jag började varje intervju med att berätta om 
min studie och att det var helt frivilligt om de inte ville vara med efter så kunde det bara säga 
det till deras vägledare, som då kunde kontakta mig. Men det var ingen av intervjupersonerna 
som tyckte att det var ett problem att jag spelade in samtalet på band. Alla fyra intervjuer i 
Västerås gick till på det här sättet och jag hade tre av gångerna tillgång till små rummen. Det 
var bara en gång som det råkade vara upptaget så vi fick ta mysrummet med soffa längs in i 
lokalen. Då var det en kille som läste där inne och jag fråga om vi kunde ha rummet i en 
halvtimme tills intervjun var klar. Jag ville helst inte att det skulle vara någon som satt och 
lyssnade. Den killen tyckte det var okej fast det var någon tidigare som redan hade tvingat 
honom att byta plats. Så det kändes lite dumt, men annars så fungerade det över förväntan. 
Även de personer jag intervjuade i Eskilstuna som jag kontaktade via telefon, tyckte att vi 
skulle ha intervjun på NUEVO. Jag sa att vi kunde ha haft intervjun på högskolan eller på 
något fik. Jag valde dag tillsammans med intervjupersonerna när det passade dem och när de 
ändå skulle vara på NUEVO. Att de skulle slippa komma dit någon extra gång för att göra 
intervjun det var ju mycket bättre att ta det när de ändå var där på plats. Längden på 
intervjuerna som jag gjorde varierade från den kortaste intervjun på 15 minuter till den längsta 
intervjun på 70 minuter. Men det flesta intervjuer hamnade runt en halvtimme ungefär och det 
kändes rätt så lagom. Det bör nämnas att under alla sex intervjuer blev vi aldrig störda eller 
avbrutna av någon vilket var ett stort plus, då jag lättare kunde fokusera på intervjun. 
 Utav de här sex intervjuerna fick jag ett väldigt rikt data material att jobba med. Jag 
transkriberade alla intervjuer och det blev tillsammans ca femtio sidor rådata som jag kunde 
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börja med att leta indikationer och därefter sedan formulera kategorier. Jag hittade några 
indikatorer i mina transkriberade intervjuer och det kommer jag att presentera i resultat delen. 
  
Den teoretiska fasen 
 
 I denna fas gör jag det sista urvalet och börjar se hur kategorierna förhåller sig till varandra 
och kärnkategorierna (Hartman 41). Jag valde göra en deltagande observation för att få en 
inblick hur det verkligen fungerade på en aktivitet. Jag ville själv kunna få mig en uppfattning 
av hur NUEVO jobbar och se vad de har för aktiviteter till deltagarna. Så jag frågade om det 
var okej att jag var med på någon aktivitet som de hade under veckan. För varje vecka så har 
det värderingsövningar på måndagar och tankeövningar på tisdagar och samhällsinformation 
på onsdagar. Dessa tre olika aktiviteter har personalen delat mellan sig så att Carl har 
värderingsövningarna och Åsa har tankeövningar som handlar om människans kognitiva 
förmåga och Mattias har samhällsinformationen. Sedan finns det även andra aktiviteter som 
deltagarna får välja, som att titta på film och diskutera om den efteråt. Men vi bestämde att jag 
skulle gå på någon av de tre aktiviteterna som de hade varje vecka.  Tillsammans med min 
kontaktperson så kom vi fram till att jag skulle få vara med på en värderingsövning på 
NUEVO som en av vägledarna i Västerås skulle hålla i.    
    
Metodologiska dilemman 
 
Jag börjar med att lyfta fram svårigheter och problem som kan uppstå när man använder 
metoden Grundad teori. Det största problemet som jag upplevde var att grundad teori tar 
väldigt mycket tid i anspråk och det känns som att det hela tiden finns mer att tolka. Man blir 
på så vis aldrig färdig på ett sätt. Ständigt jämförande av kategorier tar väldigt lång tid och att 
mätta kärnkategorierna känns helt omöjligt. Hur vet man helt säker att mättnad har uppstått så 
man kan gå vidare till nästa fas? Det gör att grundad teori kan vara aningen godtycklig, för det 
är forskaren som väljer när en kategori är mättad. Det kan ju vara så att man missar något 
viktigt. Ett tips som fanns i Hartmans bok var att ha två projekt samtidigt och på så sätt inte 
fastna i psykologiska nedgångar. Detta tycker jag är lite överskurs och som är riktat till dem 
som forskar mycket, inget som student på högskolan som skriver sin c-uppsats ska kunna 
utföra. Grundad teori tar mycket tid och man fastnar lätt (Hartman, 36, 99).      
    
Man ska kunna hålla distans till sin studie och inte komma alltför nära sitt ämne. Jag tycker 
själv att NUEVOs personal är jätte trevliga och att organisationen i sig är bra uppbyggt, med 
ett bra syfte.  Jag märkte vid ett par tillfällen att jag hade svårt att förhålla mig kritisk till allt 
som jag fick veta. Jag ska ju ändå ifrågasätta varför det valt att göra och arbeta just precis som 
det gör. För att inte bli hemmablind och tycka att allting är jätte bra. Mycket med NUEVO 
tycker jag är bra och att då försöka ifrågasätta är väldigt svårt ibland. Även i den deltagande 
observationen att man inte blir för deltagande, utan kan ta ett steg tillbaka och se det som en 
utomstående. Jag hade tendens att bli för fokuserad i diskussionerna, än i hur själva övningen 
genomfördes. Men jag tyckte det blev ganska bra ändå i slutändan. Forskaren ska vara 
försiktig med att ta saker för givna och istället se vad som kommer fram ur materialet. Sen ska 
man självklart vara medveten om sin egen påverkan som observatör.  Bara genom sin närvaro 
kommer undersökare och observatör påverka den omgivningen som man observerar. Denna 
interaktion som uppstår som forskaren själv är en del av kan förändra situationen något.  
    
Jag skulle även nu efteråt fört mera memos minnesanteckningar, för i efterhand kommer man 
inte ihåg så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Minnesanteckningar skulle 
forskaren/undersökaren skriva som en dagbok under hela studiens gång och detta skulle sedan 
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vara som en röd tråd som förde samman alltihop senare. Jag har aldrig gillat att skriva dagbok 
och har varit ganska dålig på just den punkten. Det kunde ha underlättat mitt analysarbete i 
slutet av studien (Hartman, 85, 89,90, Guvå & Hylander 42).  
    
Under mina intervjuer får jag inte glömma min egen påverkan på situationen. Både 
intervjuare och deltagare påverkar varandra på olika sätt. Intervjusituationen kanske inte 
kändes så avslappnad som det verkade. Deltagare kanske kände att det var tvungna att ha bra 
svar och på så sätt säger de vad det trodde jag ville höra eller svara som man borde svara. Jag 
var ju en helt främmande person för dem, jag hade aldrig träffat dem innan. Detta kan ha gjort 
att de kände sig osäkra. För min egen del tyckte jag att intervjuerna gick jättebra och kändes 
som trevliga pratstunder med deltagarna. Jag vet ju inte hur alla kände sig under intervjun, 
men förhoppningsvis så tyckte alla att det var ett trevligt avslappnat samtal. Efter några samtal 
kom jag tänka på några nya frågor, så jag tror det sista intervjuerna blev en aning bättre än de 
första. Jag kunde ha flera följdfrågor och spinna vidare på något som någon annan hade sagt 
tidigare. Jag försökte förhålla mig öppet till vad de sa och inte i någon stor utsträckning 
försöka leta faktorer. Men jag ställde följdfrågor på det som jag ansåg vara extra intressant. 
Intervjusituationen innebär en social kontext vilket gör att jag påverkar deltagaren och 
deltagaren också påverkar mig. Därför är det extra viktigt att komma förbered till intervjun 
med en guide att följa så att samtalet inte flyter ut för mycket (Guvå & Hylander 36).    
    
Det teoretiska urvalet ska styras av ändamål och relevans. De datamaterial som samlas in ska 
ge oss information om de kategorier, deras egenskaper och relationer med varandra. I början 
av undersökningen ska så många kategorier som möjligt hittas och sen längre in i 
undersökningen definieras egenskaper och relationerna mellan kategorierna. De egenskaper vi 
tillskriver kategorierna och de relationer vi finner måste vara relevanta till det vi forskar om 
(Hartman, 70, 71). Glaser anser att i den öppna fasen ska man finna kategorier och även 
kärnkategorins ska formuleras. Fasen är öppen för att man inte sätter upp några 
begränsningar, utan är öppen för alla kategorier (Hartman, 41). När jag gjorde min studie så 
fick jag fram kategorierna under den selektiva fasen och kärnkategorierna skulle enligt Glaser 
formuleras redan i den öppna fasen. Men jag tycket det var svårt att få fram de så fort att det 
teoretiska urvalet blev i början att läsa sig in i ämnet. Detta gör att jag inte kanske var så 
öppen som jag borde ha varit och att jag tog avsteg från den forskningsprocess som måste 
följas i grundad teori. Då har jag genom att inte finna kategorierna och kärnkategorierna tidigt 
inte heller låtit det insamlade data styra min undersökning, då jag ganska tidigt började läsa 
tidigare forskning som kan påverkat min öppenhet och därefter även mina teoretiska urval. 
Jag tycket det var svårt att formulera kategorier tidigt i studien som jag borde ha gjort. Så 
därför har jag inspirerats av grundad teori men inte följt den till punkt och prickar. Jag har 
haft grundad teori som en riktlinje mot hur jag jobbat, men valt inte exakt följa den. Så det är 
ingen äkta grundad teori i Glaser ögon som jag har använt mig av, utan en egen variant.    
 
Etiska ställningstaganden 
 
Jag har självfallet följt vetenskapsrådets fyra krav eller riktlinjer för denna uppsats. Jag 
började varje intervju med att informera om syftet i min studie och vad det innebär att delta i 
den. Under observationen förklarade jag också lite kort, att jag var där för att se hur NUEVO 
arbetar och inte skriva upp vad varje enskild person sa. Sen berättade jag om kravet på 
samtycke, att deras deltagande var helt frivilligt. Jag beskrev att jag skulle använda mig av 
andra namn så att deras personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Nu efteråt har jag 
även tänkt att det kanske skulle varit bättre att skriva nummer på intervjuerna för att ännu 
bättre kunna behålla konfidentialitetskravet. För att sätta figurerande namn tre killar och tre 
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tjejer kan göra att del lättar för deras vägledare att veta vem som är vem, än att numrera 
intervjupersonerna så att könsuppdelningen tas bort. Men jag tyckte att det blir lättare att läsa 
om det står att ex. Greta har sagt något och inte intervjuperson nummer 3 som kan vara 
antingen en kille eller tjej. Det blir då långrandigt och opersonligt att bara ha siffror för 
intervjupersonerna.  
 
Vid nyttjandekravet skrev jag att jag skulle ha studien till min c-uppsats och förhoppningsvis 
att den skulle vara till nytta även för NUEVOs personal att läsa och ta del av. Jag kanske 
kunde få fram något som de inte fått fram i sina utvärderingar. Alla intervjudeltagarna fick 
veta denna information. Jag frågade även om det var okej att banda in samtalet så att jag 
lättare kunde koncentrera mig på följdfrågor istället för att anteckna för att få med allt det sa. 
Det tyckte alla var helt okej och det var bra, då kunde jag göra transkription på vad det hade 
sagt. Jag sa även att det var helt okej att hoppa av när som helst, även efter deltagandet, om de 
kände att de inte ville vara med så hade de all rätt att blir strukna. I början av varje intervju, 
efter att jag gått igenom alla krav, så berättade jag lite om mig själv för att inte vara fullt 
främmande (Vetenskapsrådet, 2008).         

 
Resultatet 

 
Här tänker jag presentera resultatet på denna studie. Mitt syfte var att studera svårigheter och 
problem institutionen NUEVO stöter på när de försöker avstämpla de arbetslösa ungdomar. 
Efter att ha gjort observationer, en deltagande observation och sex intervjuer kunde jag ta ut 
kärnkategorierna. Dessa kärnkategorier enligt Glaser ska tas fram ganska snabbt för att de har 
en central roll, men tar lång tid att mätta (Hartman, 88). Det tre stora kärnkategorier som jag 
har fått fram är 1. Försök till avstämpling 2. Stämplingens historia 3. Hinder för avstämpling. 
Jag börja med att beskriva vad NUEVO lyckats bra med när det gäller att försöka avstämpla 
arbetslösa ungdomarna. Vad som gör att NUEVO har kommit en bit på vägen till att lyckas 
normalisera och integrera dessa arbetslösa ungdomar. Men det viktigaste är att NUEVO har 
lyckas förmedla en väldigt positiv bild till deltagarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försök till avstämpling       
 
Jag börjar med att presentera mina observationer som jag har gjort på NUEVO. Jag tog med 
det jag ansåg som viktigast. Först tar jag upp den allmänna observationen som jag gjorde på 
NUEVO i den öppna fasen. Sen går jag vidare till att beskriva den deltagande observationen 
jag fick vara med på.  
 
Min Observation: Jag har varit på NUEVO om man räknar både Västerås och Eskilstuna 
ungefär tio gånger. Så jag tänker beskriva hur jag uppfattade NUEVO och vilken bild jag fått 
av detta projekt. I Västerås så ligger NUEVO mitt inne i staden och lokalerna är helt nya och 
moderna. Även inredningen är anpassad för en avslappnad miljö. Neutrala möbler med några 

Försök till avstämpling Stämplingens historia Hinder för avstämpling 

Kärnkategorier 
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färgklickar av grönt som också är färgen som representerar NUEVO. När du ska komma till 
NUEVO i Västerås måste du gå förbi AMA och längs ner i lokalen hittar du NUEVO. Där 
finns ett samlingsrum med ett antal datorer och bakom det finns ett avslappningsrum med 
soffa och lite småbord. Det finns även små rum som med mysiga fåtöljer som man kan sitta 
och prata ostört med sin vägledare. Väldigt fina lokaler som många skulle trivas i. Personalen 
på NUEVO är väldigt engagerade personer som verkligen visar att de brinner för sitt jobb. 
Det känns som de alltid har tid att hjälpa deltagarna och vill på allvar försöka att motivera 
alla. Man får ett varmt välkommande av trevliga människor som gärna hjälper till. Lokalerna 
är utan tvekan mycket funktionella och genomtänkta. Så om deltagarna bara vill vara själva 
och sitta och läsa så finns det möjlighet till det, men även om deltagarna vill vara sociala så är 
det helt okej att sitta och snacka i samlingsrummet med datorerna. Det är en skön stämning 
som passar för lite avskilda aktiviteter och möten med vägledaren.  
I Eskilstuna har jag inte varit lika ofta och kommer därför bara att beskriva det kort här. För 
att komma till NUEVO i Eskilstuna så måste du komma ut från staden till vänster om du har 
järnvägsstationen i ryggen. Det är inte så lång promenad men byggnaden ligger ungefär där 
industriområdet börjar. Lokalerna är inte alls lika moderna men ändå funktionella. Det finns 
ett samlingsrum där alla deltagare som vill kan äta frukost ihop och här är även alla datorer.  
Runt rummet finns små rum och även i korridoren, dessa kan deltagarna använda om de vill 
vara själva eller ska prata med vägledaren. Möblerna är inte lika moderna som i Västerås, men 
utrymmet är ganska samma. Även här fick jag ett verkligen trevligt välkommande av 
personalen. Det märks att även här har det hittat personal som vill arbeta med att hjälpa 
människor.  
 
 
 
 
 
Omgivningen: Indikator är ovanför är arbetsmiljö och en indikator är ett ord eller en fras som 
uppkommer ofta och är viktigare än andra ord. Indikatorer används under kodningen innan 
kategorierna formas. Indikatorer pekar på ett begrepp som sedan kan bli en kategori 
(Hartman, 80-81). Här hittade jag en indikator på att arbetsmiljön är väldigt bra på NUEVO 
vilket spelar en viktig roll i försöken att få de arbetslösa ungdomarna att komma dit och trivas 
i den miljön. Det är ett viktigt steg i försöket till avstämpling. Jag valde att döpa kategorin till 
omgivningen för att den har en stor betydelse om ungdomen vill vistas där eller inte. 
Omgivningen på NUEVO är hemtrevlig och inbjudande och inte stel och tråkig som många 
andra institutioner är idag. Det är absolut en kategori som borde vara med. Många personer 
som jag pratade med när jag väntade på min kontaktperson eller någon av intervjudeltagarna 
tycket det var trevligt på NUEVO och de kände sig trygga och omhändertagna i den 
omgivningen. Det är otroligt viktigt om individen känner sig som hemma och väljer att 
komma till NUEVO istället för att vara hemma.  
 
Deltagande observation: Jag gjorde den deltagande observationen i den teoretiska fasen när 
jag ville fördjupa den första i kärnkategorin försök till avstämpling. Jag fick möjligheten att 
vara med på en värderingsövning i mitten av december som en vägledare på NUEVO i 
Västerås skulle ha. Jag hade bestämt att jag skulle ha neutral roll och bara observera. Så mitt 
huvudsyfte var att bara observera, men jag kunde ju delta lite om jag fick för de andra. Det 
skulle absolut vara spännande att se hur vägledarna på NUEVO jobbade i praktiken. 
Vägledaren frågade om det var okej att jag var med och lyssnade och det var det ingen som 
hade något emot. Jag förklarade till de andra som skulle delta i värderingsövningen att det 
viktiga inte var vad de sa, utan det intressanta var att se hur ett sådant här gruppmöte gick till.  

Omgivningen Arbetsmiljön 
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Det var en liten tapper grupp som hade tagit sig dit på måndagseftermiddagen. Vi var fem 
plus mig och vi satt inne i avslappningsrummet i soffan. Vägledaren började med att förklara 
hur dagens värderingsövning skulle gå till. Man skulle ställa sig i olika hörn av rummet 
beroende på vad man hade för åsikt om den aktuella frågan.  Det finns ju fyra hörn i ett rum 
och det medför fyra alternativ att välja på. Han förklarade också när jag frågade om det var 
samma övning som de brukar göra att det var väldigt olika hur övningarna såg ut. Det brukar 
också ha värderingsövningar där alla ska ställa sig på en linje och ställa sig närmare jag och 
nej sidan beroende på vad man tycker. Även heta stolen var ett alternativ på övningen som de 
hade haft och olikfärgade kort. Alla dessa värderingsövningar gick ut på att välja det 
alternativ som känns bäst och sedan motivera varför man valt det.  
 
Men idag var det fyra hörnövningar. Första frågan var, när är man en bra människa? 
Alternativen till det var: 1) när man ställer upp för varandra 2) när man lyssnar på varandra 3) 
när man respekterar varandras olikheter 4) något annat. Det sista alternativet var alltid att man 
fick motivera själv om det var något annat som man själv ansåg definiera hur en bra människa 
är. Alla fick lite tid att tänka och sen ställde alla sig i det hörn där alternativet man själv 
ansågs som bäst. Sen fick alla säga hur det tänkte när det valde just det hörnet med det 
alternativet. Nästa fråga var, vad tycker du sämst om hos människor? Alternativen till fråga 
två löd: 1) när det är falska 2) när det är fördomsfulla 3) när det är aggressiva och hotfulla 4) 
något annat. Även nu ställde sig alla i olika hörn och så fick alla i tur och ordning säga hur det 
hade tänkt. Ibland så kunde inte deltagaren motivera varför den just ställt sig i det hörnet men 
då behövde hon/han inte göra det heller. Så det var frivilligt att säga hur man resonerade och 
man behövde inte om man inte ville. Men alla hade möjlighet att säga om de ville. För 
vägledaren såg till att alla fick prata så de personer som är mera tillbakadragarna och inte lika 
pratiga också fick sin chans att säga vad de hade tänkt på frågan. Den tredje frågan var, på 
vilket sätt skiljer sig människor åt av olika ras? Alternativen till det var: 1) hudfärg 2) kultur 
3) religion 4) något annat. Det fanns även möjlighet att välja hörn fyra och välja två av 
alternativen om man tyckte båda var viktiga för att svara på frågan. Ibland vara det några som 
gjorde så att de valde två alternativ istället för ett. I början så var det inte så många som ville 
motivera varför det valde just det hörnet eller så sa de något kort. Jag tror det berodde på att 
jag var med och att det inte vågade prata som vanligt. Men det blev bättre efter ett tag när de 
vande sig att jag också var där. Jag är medveten om min egen påverkan, det kanske gjorde så 
att alla inte kände sig helt fria att prata som det annars brukade göra.  
 
Värderingsövning kan man lära sig mycket av, som att själv fundera på de ganska svåra 
frågorna och även lära sig genom att höra hur andra tänker om samma frågor. Alla var lite 
försiktiga i början, men stämningen var bra och vägledaren för dagens övning var en bra 
ledare. Alla fick ta den plats de ville i diskussionerna, ingen blev bortglömd men ingen 
tvingades heller att delta. Jag ska inte skriva alla frågor här men det var elva stycken frågor att 
diskutera kring. Jag tror övningen tog ca 40 minuter och det var riktigt kul att var deltagande 
observatör. I slutet var jag också lite med i diskussionerna för då kunde jag inte längre låta bli. 
Jag skulle gärna ha varit med ända från början, men jag skulle ha en neutral roll och bara 
observera. Men det viktigaste jag kom fram till var att många känner sig trygga på NUEVO 
och att personen verkligen vill att alla ska känna att det får hjälp och känna sig delaktiga i det 
som det görs. Engagemanget från personalens sida märks att det uppskattas av deltagarna. De 
tar hänsyn till alla individer och låter dem komma med i gemenskapen. De respekterar 
deltagarnas olikheter vilket är mycket viktigt, i det här sammanhanget.  
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Utav den här övningen kunde jag se många exempel på just försök till avstämpling. Personal 
som är väldigt engagerade och tillmötesgående. Deras arbetssätt är anpassat så att alla får en 
möjlighet att påverka och delta. Förståelse för att ungdomarna är olika och inte pressa de 
personer som inte kände sig bekväma i situationen. Få dem att känna att de är i en trygg 
omgivning med personal som de kan vända sig till. Det känns som att personalen har mycket 
tid att ställa upp och prata med deltagande ungdomarna på NUEVO. Jag kunde även se 
kategorin om tolerans och ett arbetssätt som många av deltagarna tycker är väldigt bra. Många 
av indikatorerna och kategorierna fanns med både i den deltagande observationen och de 
intervjuer som jag gjorde. Genom att göra dessa observationer, den deltagande observationen 
och de sex intervjuerna kom jag först fram till indikatorer och sen till kategorier. Modellen 
här nedan visar hur detta steg gick till.   
 
Indikatorer & Kategorier: Jag beskriver även kort vad de indikatorer jag hittat innebär. 
Därefter kommer jag att nämna de kategorier som jag senare kunde få utav av mitt material. 
Kategorierna beskriver jag bättre med citat av intervjuerna för att belysa varför just de valdes. 
Det indikatorer som jag hittade i många eller samtliga intervjuer och även i observationerna 
presenteras här nedanför med kort förklaring.  
 
Sättet som NUEVO jobbar på: Många av deltagarna upplever att det sättet som NUEVO 
arbetar på är mycket positivt och annorlunda mot vad de tidigare sött på.   
Förståelse: Här blir deltagarna bemöta med mer förståelse om det missar ett möte.  
Engagerad personal: Personalen är väldigt hjälpsamma och engagerar sig verkligen i 
deltagarna och deras olika situationer. 
Självbestämmande: Det får själva bestämma och planera hur deras vecka ska se ut 
tillsammans med vägledaren. Det känns som det har mycket inflyttande över sin situation.  
Aktiviteter: NUEVO erbjuder många olika sorters aktiviteter och det tycker deltagarna är 
väldigt positivt.   
I jämförelse är NUEVO mycket bättre: Många av deltagarna har varit på olika institutionerna 
och om man jämför institutionerna är NUEVO mycket bättre än de andra.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
   
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikatorer Kategorier 

Sättet som NUEVO jobbar på Arbetssätt  

Förståelse Tolerans 

Engagerad personal Engagemang 

Självbestämmande Autonomi 

Aktivitet Sysselsättning 

Jämförelser Negativa erfarenheter 
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Intervjuerna: Här tänkte jag presentera mina intervjudeltagares åsikter om NUEVO. Jag har 
hittat på namn till personerna så att det ska kunna hållas anonyma. Sen har jag också tagit mig 
friheten att ta bort namnet på deltagarens handledare som ofta nämnde i intervjuerna. Så 
istället för namnet kommer jag att skriva i stil med ”min vägledare” och sen fortsätta att 
citera. Detta för att det skulle bli väldigt lätt för NUEVOs personal att annars identifiera vem 
som säger vad. Sen har jag också valt att inte göra om citaten mycket alls, så det är i stort sätt 
intervjupersonens egen ord. Det finns många som väljer att ändra citaten för att förtydliga 
talspråket till skriftspråk. Men i den här uppsatsen vill jag ändå ha citaten med så som 
personerna sa dem till mig. Här nedan kommer jag beskriva de kategorier och begrepp som 
jag har fått fram av det transkriberade materialet.  
 
Arbetsätt: En aspekt som intervjupersonerna tyckte var bra, var sättet som NUEVO jobbar 
på, hur de fokuserar på individens egen situation och anpassar sig efter det. Detta gör att 
många känner att de inte bli överkörda, utan får ett mer personligt bemötande. Att jobba efter 
individuella behov är annorlunda mot många andra projekt och organisationer. Sättet efter hur 
NUEVO jobbar är mer humant och hänsynstagande för människan. Här har jag tagit ett citat 
på frågan hur Maria reagerade när hon först fick veta om NUEVO.      
 
Maria: Jag blev jätteglad för det, faktiskt. Det lät som en jättebra ide när hon gav förslag på 
det, min coach som jag hade där inne. Sen när jag hade pratat med min vägledare och träffat 
henne första gången så blev det mycket tydligare, vad som skulle hända och hur man skulle 
lägga upp det på ett sätt som är efter mig ändå. Så det var jättebra och kändes mycket 
positivt.  
 
Peter tyckte att NUEVO var det bästa stället han har varit på. Det tycker han för att NUEVOs 
fösta mål inte är att direkt få ett arbete, utan tar mer hänsyn till den individuella situationen. 
Att det första målet är att personen ska må bättre. Det är jätteviktigt, för om personen aldrig 
mår bättre men lyckas få ett jobb så kommer denne inte kunna behålla det heller. För honom 
är det viktigare att först få livssituationen att fungera bättre och sen söka ut i arbetslivet.   
 
Peter: För att dom inte är så jävla hårda och för att jag slipper sitta och skriva mitt CV tio 
gånger om dagen. Kanske för att dom har lite mer avslappnad attityd att det första målet är 
kanske inte att få ett jobb som alla andra har, utan för mig är det kanske att må bättre och få 
mitt privata att funka innan jag börjar att söka ut till något jobb. Vilket dom andra hade varit 
fokuserade på man ska ut på jobb på en gång. Det är inget som jag direkt känner för och att 
jag inte klarar. Jag har haft jobb men det har inte hållit mer än tre fyra månader och jag 
behöver inget EU projekt för att hitta ett jobb det är inte så jättesvårt, nu kanske det är det. 
Men det var inte det för några år sedan att fixa ett jobb om man verkligen vill det. 
 
Tolerans: Många av intervjupersonerna tycket att NUEVO är bra för att dom har mer tolerans 
mot om man inte alltid kommer. Istället för att direkt bli utsparkad eller att alla pengar dras, så 
ringer NUEVO upp och kollar varför personen inte har kommit. Större tolerans än vad till 
exempel AMA har som jag citerar vad Niklas sa om det. Andra institutioner är mer strängare 
om man inte är där och då får man hårdare straff utan att de kollar upp orsaken till varför man 
inte hade möjlighet att närvara. Han svarade på frågan vilka krav NUEVO har.  
 
Niklas: Inte många, det är väldigt små krav, om du har ogiltig frånvaro här så skriver dom 
inte ut en gång vilket dom gör på AMA. Om man blir utskriven så du blir av med.., du får inga 
pengar du får ingenting och du får inte gå hit. Jag tror du får vänta en månad innan du får 
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komma nästa gång. Ja, sen blir det omstart, skit tryggt så det är lite hårdare där. Här så 
kollar dom vad som är fel och så där.  
 
Så NUEVO har överseende med om man ibland inte dyker upp och vissa situationer kan de 
förstå varför inte personen inte klarade av att komma. Niklas svarade också på frågan hur han 
kan kom i kontakt med NUEVO. Det tycker jag hör ihop med att NUEVO har mer tolerans 
mot frånvaro på grund av till exempel sömnproblem. En tolerans som inte finns på AMA.  
 
Niklas: Min gamla handläggare på AMA tyckte det skulle vara bra för mig att vara här. För 
att jag har lite sömnproblem och så och här kan man få lite flextid. 
 
Engagemang: Personalen verkligen helhjärtat engagerar sig i personernas liv.De hämtar och 
ringer och följer upp hur deltagarna mår och hjälper dem att komma till NUEVO. Känslan av 
att någon faktiskt bryr sig om den situationen personen befinner sig i. Personalen finns 
verkligen där för deltagarna. Detta uppskattas av de flesta av mina intervjupersoner. Många av 
intervjupersonerna pratade mycket varmt om den vägledare som de hade fått på NUEVO. 
Vägledaren och deltagaren får ofta en väldigt bra kontakt och ett stort förtroende för varandra. 
Här citerar jag vad Peter svarade på frågan om han hade några inplanerade möten.  
 
Peter: Jo det har vi ja lite sådär samtal och så brukar han ringa. Sen har vi gjort så att för att 
jag ska komma så kommer han och hämtar mig på morgonen. Det är ju väldigt schysst.. Då 
snackar vi lite och sådär. Men vi har inget, men vi ska ha men han har inte satt upp en tid än, 
men vi ska ha någon stående mötesdag inbokat och det har inte riktigt hänt än.  
 
Anders har en lite mer nyanserad bild av vad han tycker om att bli väckt på morgonen genom 
att vägledaren ringer och väcker en. Men även han tycker det är mest positivt i slutändan. Det 
märks i båda citaten att personalen är engagerade och vill få deltagarna att komma dit och 
vara med på aktiviteter och möten.   
 
Andreas: Alltså det är ju både och det är bra att dom ringer och får upp mig, men tankarna 
är fan låt mig va jag ligger och sover. Man blir ju inte glad av att bli väckt av en telefon 
signal mitt på morgonen, men det är ju positivt att någon hjälper en att komma upp.  
 
Autonomi: Att deltagarna själva får vara med och bestämma vad det vill göra och forma sin 
planering är väldigt uppskattat. Att NUEVO kommer med förslag men att man tillsammans 
med vägledaren får ansvara för veckoplaneringen. Att känna att man själv styr över sin 
livssituation och har en stor möjlighet påverka. Det är väldigt viktigt och de tar NUEVO 
hänsyn till och låter deltagaren styra sin planering. Ett citat från Andreas när han svar på vem 
som väljer aktiviteterna.  
 
Andreas: Det är i största hand jag själv. Dom lägger ju bara fram vad som finns och själv 
väljer jag om jag vill vara med på det. Om det inte är obligatoriskt som imorgon har vi en 
teater som dom har köpt in. 
 
Maria beskriver att hon väljer det aktiviteter som passar henne och det tycket hon är ett bra 
system. Att vägledarna finns där för att kunna ge förslag på aktiviteter som finns, men att det i 
slutändan är bara personen själv som bestämmer om hon/han vill gå. Alla aktiviteter fungerar 
inte bra för alla och då ska personen heller inte behöva gå på det. 
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Maria: Min vägledare föreslår ju men då kan ju jag säga nej, jag väljer det som jag tycker är 
roligt och det som passar mig. Som sagt man är jätteolika som personer och det passar inte 
alla, som tex ART (Aggression Replacement Training)  
 
Sysselsättning: Att hälften upplevde att aktiviteterna gav mycket i form av att motivationen 
ökade och att det var roligt att göra omväxlande saker. Det finns även mycket att välja och det 
är ju väldigt positivt enligt intervjupersonerna som aktivt deltog i aktiviteterna. Att ha 
någonting att utföra på dagarna är viktigt och att kunna ha lite valmöjligheter är ju ännu 
bättre. NUEVO har en form av sysselsättning av meningsfulla aktiviteter att gå på. Att ha en 
möjlighet att lära sig nya saker. Andreas svar på frågan vad som är bra med NUEVO. 
 
Andreas: Just nu är det bättre men det är på grund av att det är positivare atmosfär här och 
att aktiviteterna är spridda det är inte samma grej varje dag. 
 
Linnéa berättar lite mer vad hon har lärt sig med att vara här, genom att aktivt medverkat i 
olika aktiviteter, hur man ska tänka och leva i nuet och uppskatta det man har. Att många av 
aktiviteterna också är givande och inte bara att sitta ensam vid en dator och skriva om sitt CV 
massa gånger. Aktiviteterna gör det möjligt för personen att utvecklas och ha en verklig nytta 
av dessa.  
 
Linnéa: Det är mycket som man har lät sig när man kommit hit till NUEVO det är inte fel att 
vara ledsen. Ifall jag är ledsen ska jag kunna visa det också. Jag har lärt mig så brutalt 
mycket här hur man ska tänka. Mycket är väl självkännedom och det var väl det jag vill 
komma till när jag kom till NUEV0.  
 
Negativa erfarenheter: Många gjorde jämförelser med andra projekt eller arbetsätt som det 
har provat på. De negativa erfarenheterna som personerna har upplevt på någon annan 
institution gör att NUEVO har mycket bättre mentalitet i sitt arbete. Det är mer mänskligt och 
tar hänsyn till individen och inte bara struntar i personen. Andra institutioner som de har 
upplevt ansåg närvaro och punktlighet som absolut viktigast. De har kommit enhetligt fram 
till att NUEVO är det bästa och det tyckte alla intervjupersoner. Sen gjorde några en 
intressant koppling till ett annat sätt att jobba som känns nästan tvärtemot hur NUEVO jobbar. 
Där var de utan en gnutta förståelse med stenhårda tider att passa. Så här citerar jag Sandra 
om vad hon ansåg om Atlas. 
 
 Sandra: Där hade dom jättehöga krav, man hade typ ett schema så var man tvungen att vara 
där hela dagarna. Sen fick man bara ha tre frånvarodagar på en hel termin. Det gick ju inte 
så bra, vadå vad ska man göra om man ligger hemma och är sjuk. Ja menar med 39 graders 
feber är det fint att sätta sig där liksom.   
 
Sen ska jag bara citera Niklas som också höll med om att det inte var ett bra sätt för honom att 
arbeta på. Atlas inte tog alls hänsyn och att de var tvungna att ha massa ansvarsområden. Bara 
att ta sig ditt kunde räcka, men då skulle det vara många uppgifter att genomföra när du var 
där också. Jämfört mot Atlas så är NUEVO jätte bra och mer avslappnat. 
 
Niklas: Hemskaste stället någonsin. Det är ungdomar men jag kommer inte ihåg åldrarna 
men jag tror det är upp till 25. Det är mera strikt alltså det är som att du skulle jobba du får 
inte komma för sent, du får inte komma en minut för sent, du får ta hand om disken, man har 
fika, man är ansvarig och husansvarig, tända och släcka öppna dörren. För att man ska få 
rutiner eller någonting. Det är det sämsta stället jag har varit på. 
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Stämplingens historia  
 
Trots att det är många aspekter som pekar på att NUEVO lyckas med sin avstämpling, så är 
det inte tillräckligt. Det är en problematik som är mer djupgående än vad som man först kan 
skåda. Nu när jag har presenterat intervjupersonernas uppfattning, kan det tyckas konstigt att 
de inte kommer på mötena och engagerar sig varje dag. Alla har ju en sådan positiv syn på 
projektet och tycker bra om det. Men vad för andledningar har de att inte komma på möterna 
och aktiviteterna? Jag tror det bästa sättet är att börja titta på deras bakgrund. Här har vi den 
andra kärnkategorin stämplingens historia som har mycket djupa rötter. För alla mina 
intervjupersoner har en avvikarkarriär bakom sig där det i tidig ålder börjat strunta i skolan 
hamnat i fel gäng, skolkat och även tagit droger.  Fem intervjupersoner har inte ens ett helt 
avgångsbetyg från gymnasiet, utan det är sådant som det måste plugga upp nu. Jag tror det är 
en stor del av problemet. Fast de uppfattar NUEVO som väldigt bra, så har intervjupersonerna 
växt upp med att inte vara närvarande, utan oftare vara frånvarande och inte komma. Det är 
inget mönster som du helt lätt kan bryta. Jag tänkte börja med ett citat som visar på att de 
tidigt valde att avvika och inte närvara i skolan eller klara av att få avgångs betyg. Därefter 
kommer jag att ge exempel på varför de inte alltid kommer på bestämda möten. Jag börjar 
med ett citat vad Maria tyckte om sin skolgång och varför hon var frånvarande från skolan.    
 
Avvikarkarriärer kopplat till deras bakgrund: 
Jag börjar med ett citat från Maria som på ett bra sätt kan påvisa hur svårt det är i olika 
situationer i livet. Att det ibland blir så att man hamnar i fel kompisgäng och struntar i skolan 
och gör annat istället. Det är svårt att ta tag i det i efterhand när man redan har börjat med att 
inte närvara i skolan. Det blir en svårare situation på det sättet att alltid behöva ta igen mycket 
och komma efter. När det blir för mycket så orkar man inte och struntar i allt istället för att ta 
tag i det efteråt.    
 
Maria: Grundskolan var ett helvete, det var jättejobbigt och jättetråkigt och när jag slutade 
på grundskolan och började på gymnasiet tycket jag att det var ganska kul. Då fick jag först 
läsa på IV ett år för att jag hade skitit i hela nian som vanligt tänkte jag säga. När jag 
började på IV tänkte jag skit varför tar jag inte den här chansen och då började jag plugga 
där och det gick jättebra och jag blev klar. Jag är inte dålig i skolan och jag har aldrig varit 
det, så det var bara dumt att jag sket i det liksom. Jag läste upp mitt mattebetyg och det 
gjorde jag på två månader och det skulle ha tagit en hel termin egentligen. Efter det så 
började jag praktisera och sen när jag hade gjort det började jag på gymnasiet då. Jag tänkte 
gud det här va ju jätte kul. Sen flyttade jag ifrån min familj tillbaka hit och tänkte ”yes” nu 
har jag inte ens gymnasiet och det var då allting sket sig. Sen har jag tänkt att jag börjar 
nästa år, men då börjar min lilla syster och då tänkte jag nej jag vill inte gå med min lilla 
syster. Då blev det usch man blev rädd för det. Då sa min mamma att börja på folkhögskolan 
istället, för då har du chansen att plugga för det är vad jag ville göra. Så då gjorde jag det ett 
tag och det var roligt så jag har inga problem med det så. I grundskolan, det var mina 
kompisar som var skit. Det funkade inte alls och så började mina kompisar att skolka så då 
blev det bara så… det blir den där grejen och jag har jätteproblem att säga nej. Så man kan 
tacka sina kompisar och sig själv ibland faktiskt  
 
Det här andra citatet visar att det är frånvaron från skolan som förstörde hennes möjligheter 
klara av sina betyg. Om man inte lyckas med att ha avgångsbetyg idag är det väldigt svårt att 
få jobb. Så du kan inte göra så mycket du får inte jobb och kan heller inte söka till högskolan 
vilket gör den framtida situationen väldigt osäker. Sen så har många av intervjudeltagarna 



 29 

försökt olika saker och testat vad som skulle fungera. Men många gånger så gör deras 
frånvaro till ett stort hinder för att kunna avsluta någonting. Så även för Peter som jag har 
tagit med ett citat ifrån.  
 
Peter: Först gick jag teknikprogrammet för det var data jag ville jobba inom. Men så klarade 
jag inte det på grund av mycket frånvaro och då gick jag över till produktionstekniska och det 
är typ industriellt förberedelse och så valde jag svets som inriktning på det. Det gick väl bra 
och så där men jag var aldrig där heller. 
 
Sen har jag också valt att ta med ett till citat av Peter som visar hur han efter studenten fått gå 
från institution till nästa och sen åter till samma. Det är ju väldigt turbulent och det leder bara 
till en ond cirkel. Detta gör att man inte får någon hjälp från något håll utan bara skickas över 
till nästa. Då kan jag förstå att man inte längre har någon tillit till systemet och är inte helt 
engagerad och närvarande på alla nya projekt som dyker upp.  
 
Peter: Det var väl så att jag bollades runt till olika institutioner, eller typ så där från soc, sen 
lyckades jag väl ha något jobb så där lite kortvarigt och sen efter det var jag sjukskriven på 
grund av att jag mådde dåligt, försäkringskassan, sen var det arbetsförmedlingen sen var det 
soc, sen var jag en vända till psyk till och med för att jag mådde dåligt. Så var jag där och 
pratade. Sen har det bollats runt sådär.  
 
Det sista är hur Linnéa förklarar varför hon inte klarade av skolan, hur hon kom i fel spår och 
inte kunde komma ur det. När man är ung kär och är just i den åldern med massa hormoner i 
kroppen så är det svårt att göra val som är bundna till framtiden. Det är ens livssituation och 
aktuella problem som räknas. Det är inte så lätt när man är ung och blir påverkad av andra 
människor i sin närmaste umgängeskrets.   
 
Linnéa: Det var pojkvännen som drog i mig i det. Han sa ju inte allting på en gång hej jag är 
kriminell och använder droger. Man fick ju känslor för killen och blev kär och så där sen kom 
det små tendenser så där, men han visste att jag var anti mot sånt. Man växer med det och 
börjar att acceptera och sen börjar man själv gå in i det. Man går emot sin egen etik och 
moral, man tappat sig själv. Det är lätt hänt och det händer så mycket annat med än själv vid 
puberteten och utveckling och allt så där. Man försöker ju bara hitta sig själv och ibland blir 
man splittrad. Men det är ändå skönt att man har skaffat den erfarenheten. Men det var mest 
killen som gjorde att jag hamnade på fel banor.  
 
Hinder för avstämpling  
 
Nu har jag gått igenom vad NUEVO har gjort för att avstämpla de arbetslösa ungdomarna. 
Detta kontra mot deras bakgrund som spelar en central roll i att motverka avstämplingen. Som 
gör att det är svårt att få slut på en avvikarkarriär som pågått i flera år. Men åter till min 
frågeställning om de svårigheter NUEVO har med att lyckas avstämpla de arbetslösa 
ungdomarna och internalisera dem i samhället? Det har visat sig i min undersökning att det 
finns en större problematik bakom som försvårar avstämpling. Här nedan kommer jag 
beskriva yttligare några kategorier som står som en motvikt för det goda motivet som 
NUEVO har. Jag börjar med att presentera de orsaker som jag har hittat varför deltagarna inte 
alltid kommer. För ibland så vill de egentligen inte frånvara, men omständigheterna gör det 
svårt att lyckas ta sig till NUEVO. Det finns några kategorier som har visats sig vara ganska 
uppenbara som direkt är länkat till intervjupersonernas frånvaro av olika aktiviteter eller 
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möten. Jag visar först modell på vilka indikatorer som jag hittade i intervjuerna och vilka 
kategorier som jag senare kunde formulera av dessa.  
 
Indikatorer & Kategorier: Här nedan presentera jag de indikatorer som är hinder för 
avstämpling på vänster sida som jag hittade i mitt intervjumaterial. På högra sidan är de 
kategorier som jag sedan beskriver bättre med citat som illustrerar det jag fått fram. Dessa 
indikatorer är som en motpol till det positiva som individen känner inför NUEVO. Det är 
dessa faktorers som gör att deltagarna inte kommer till NUEVO när det egentligen borde det.  
 
Sömn problem: Mycket vanligt problem som hindrar deltagarna att komma är att det har 
väldigt svårt att sova.  
Inte ett arbete: Åsikten att NUEVO inte är ett arbete utan bara hjälp på vägen och då är det 
inte lika viktigt att komma.   
Privata problem: Problem som kan uppstå i familjen eller mellan vänner som gör att personen 
inte orkar komma till NUEVO. 
Genomfart: Det är bara en genomfart till ett jobb eller till studier och onödigt att engagera sig 
för mycket om man inte ska vara kvar så länge.   
Sociala omgivningen: det känns jobbigt att vistas på NUEVO på grund av att det är många 
andra människor som deltagarna inte känner och då blir en känsla av obehag.  
Uppfattningen: Förståelse varför just personen själv är med i NUEVO. Vilken uppfattning har 
personen om varför den är med i NUEVO. Denna uppfattning var väldigt skiftande.  
Likgiltighet: Har inga höga förväntningar och därmed inte heller så motiverad. Är likgiltig till 
sin egen situation. 
Frivilligt: Är det frivilligt att vara med i NUEVO eller har man egentligen inget val.  
 
 
 
 
 
                         
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sömnsvårigheter: Det är det första kategori som jag tydligt kunde finna i mitt material. Det 
intressanta med denna kategori är att det överstämmer med fem av sex intervjupersoner. Så 

Indikatorer Kategorier 

Sömnproblem Sömnsvårigheter 

Inte ett arbete 
Minskad motivation 

Privata problem 

Genomfart 

Familjeproblem 

Socialfobi  
Sociala omgivningen 

Medvetenhet Uppfattningar 

Passivitet Likgiltighet 

Tvång Frivillighet? 
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det är verkligen ett problem som inte går att sopa under mattan. Det är inte några små 
sömnproblem som de har berättat för mig, utan de sover så lite att jag faktiskt undrar hur de 
orkar göra något överhuvudtaget. Det är inte så att det är en nattsömn som förstörs, utan de 
kan vara upp många dygn i sträck eller bara sova ett par timmar. Detta är ju inte hållbart i 
längden och väldigt svår vana att bryta. Det är heller inget problem som har uppstått nyligen, 
utan har funnits där i många år. Det kan bero på att de vänder dygnet för att det saknar fasta 
tider, men det är väldigt svårt att rätta till. Det är inte lätt att fungera ordentligt när man sovit 
så pass lite.  Det är viktigt och jag valde därför att ta upp det först. Jag börjar med ett kortare 
citat av Sandra där hon berättar om sina sömnproblem.  
 
Sandra: Jag har sömnproblem det är därför jag inte är här så ofta. Så när jag väl sover så 
sover jag. Så om vi säger att jag somnar, jag brukar ofta somna på morgonen sju åtta någon 
gång sen går jag inte upp fören nio på kvällen……… På senaste tiden har jag väl inte varit 
här så mycket. Kanske en eller två gånger i veckan bara. Men det är på grund av 
sömnproblemen, när jag väl sover och så där då kan jag vara här i en hel vecka liksom. Så 
det varierar på grund av det då.  
 
Maria beskriver att hon har haft sömn problem länge men att det börjar bli jobbigt nu. Hon 
mår även väldigt dålig över att missa möten eller att inte komma i tid. Det ger än känsla av 
skuld att inte vara närvarande för att man inte har sovit på hela natten och inte orkar hålla sig 
uppe. Det är inget som hon känner att hon kan styra över. Det är ändå något som vägledaren 
tar  häsyn till för det är inte direkt själva valt och mycket svårt att ändra. Jag tror det flesta 
med sömnsvårigheter ville kunna göra någonting åt det, för det leder till ständig trötthet och 
mindre motivation att komma till NUEVO. 
 
Maria: Ja så var det i början, men nu har det gått så många år så man vänjer sig. Det är nu 
det börjar bli jobbigt och det kan ju vara så att jag försover mig när jag ska börja klockan nio 
och istället kommer på eftermiddagen om jag lyckas ha somnat, men då är det okej för min 
vägledare vet ju att jag har det här problemet och det är ingenting jag vill och jag får ju 
värsta ångesten över det sen. Så vi brukar prata om det, jag försöker ju liksom hela tiden att 
komma i tid.  
 
Det här har ju ändå NUEVO försökt att göra någonting åt genom att skicka alla med 
sömnsvårigheter till en sömnskola. Det verkar fungera sådär enligt deltagarna. Jag tänkte bara 
ta upp några citat så NUEVO kan få respons på sömnskolan. Maria anser att det inte fungerar 
men att man får lära sig olika tekniker. Det andra citatet är där Niklas säger vad han tycker om 
sömnskolan att man lär sig lite grann. Det är ett problem som de har haft sedan skoltiden. Då 
de sover några timmar i veckorna och sover ut på helgerna. Det känns inte så hållbart i 
längden att inte kunna sova ordentligt. Här citat från Maria vad hon har lärt sig i sömnskolan 
när hon testade det, men det fungerade tyvärr inte för henne.    
 
Maria: För att kunna sova så ska man inte ligga i sängen mer än 20 minuter, inte äta inte 
dricka det finns hur mycket som helst 
 
Här nedan har jag tagit med ett citat av Niklas om sömnskolan och hur det fungerar. Båda 
instämmer i att det inte kanske är så jättebra i praktiken, men att man lärt sig något i alla fall. 
Han svarar på frågan om han tyckte att sömnskolan fungerade: 
 
Niklas: Ja jag har varit där några gånger, skittråkigt, men det dög väl, man lär sig några 
saker i alla fall. 
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Det som är en väldigt intressant aspekt är att många av intervjupersonerna hävdade att de 
missade möten eller aktiviteter för att de sov istället. Men att alla instämde i att det inte var en 
okej andledning att vara borta från NUEVO. Men ändå var det en stor andledning, som var 
svår att förbise. Det kanske känner att om de sovit väldigt lite så rättfärdigar de sin frånvaro 
genom att de faktiskt inte har sovit på väldigt många dagar.  Att sova bort en förmiddag när 
man skulle ha varit närvarande känns inte helt rätt för mina intervjupersoner. Det andra 
kategorin jag tänkte ta upp är minskad motivation och det finns två aspekter som gör att 
motivationen inte är jätte bra. Den första aspekten är att man inte ser NUEVO som ett jobb 
och tar det inte på lika stort allvar. Den andra aspekten är att vissa intervjupersoner upplevde 
NUEVO bara som en genomfart och därför inte kände sig motiverade att heljärtat engagera 
sig i projektet.  
 
Minskad motivation: Med minskad motivation syftar jag på att det finns andledningar till att 
inte alltid komma. Den första jag ska beskriva här är att NUEVO inte ses som ett jobb och 
därför blir närvaron inte lika obligatorisk. De kunde inte se NUEVO som ett arbete för kraven 
är väldigt små vilket alla tyckte var bra, men de tyckte även att de inte behövde vara 
närvarande varje dag. Att vara på NUEVO fyra dagar några timmar per dag ansågs som 
väldigt mycket. Då kunde man ta en dag ledigt ibland. Det kändes helt okej att unna sig att 
vara hemma någon dag om man inte orkade komma och istället umgås med kompisar. Det var 
helt rättfärdiga sitt handlande som inte alls kändes fel, för NUEVO är ju inte ett jobb. Om 
intervjupersonerna skulle ha ett jobb så skulle det absolut inte vara frånvand på det här sättet. 
Jag börjar med ett citat av Linnéa som beskriver denna aspekt ganska bra. 
 
Linnéa: Ibland känner jag att när jag har latat till mig man kommer ju i sådana perioder 
också, då vill jag bara vara själv och då vill jag hellre vara hemma och ladda batterierna. 
Ibland går man kanske till en kompis istället och cahtchar upp den tiden som man har missat 
och så där det är ju jätteroligt och då får man goda energier och så där. Då var det nyttigt på 
det sätter, det är inte nyttigt att var härifrån, men vadå jag har ju varit har mycket här liksom 
jag tycker fan det är inte mitt arbete på det sättet. Det är klart att om jag kommer ut i arbetet 
så håller jag inte på det sättet då. Gå till en kompis istället för att vara här. Detta stället gör 
mig mycket nytta men att vara här varje dag det är liksom…Det är hur jag prioriterar själv 
jag vet att om jag pluggar varje dag, så blir jag ju klar snabbare. Men samtidigt känner jag 
att jag tar det i den takten jag tar det. Svårare än så är det inte så en kompis ibland eller att 
vara hemma när killen är ledig då brukar jag passa på också. Bara vara med honom och så 
där. Han jobbar väldigt mycket då kompletterar man den missade tiden med honom.  
 
Sedan valde jag även att ha med ett citat av Sandra som ger en bra bild av vad hon gör istället 
för att närvara. För hennes del är det sova på förmiddagen och vara med kompisar istället för 
att komma till NUEVO: 
 
Sandra: På morgonen då ligger jag nog hemma och sover och på eftermiddagen är jag med 
kompisar. 
 
Den andra aspekten var att NUEVO ansågs bara som en genomfart och detta i sig minskade 
motivationen och engagemanget hos deltagarna mycket. Meningen var ju att man inte skulle 
vara där mer än ett år eller högs två. NUEVO sågs på det här sättet mer som en anhalt eller 
mellansteg för att komma till arbetet eller fortsätta studier. Det ingav känslan att det inte var 
lika viktigt att vara där så ofta och seriöst engageras sig med att aktivt delta i olika aktiviteter. 
För det skulle ändå inte leda till något bättre att vara där mer. Sedan vet man ju inte vad man 
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får ut av det och därför inte är helt motiverad att vara närvarande. Jag börjar med citatet från 
Niklas där han beskriver kort att han inte planerar att stanna så länge till och därför inte heller 
vill så mycket med tiden på NUEVO. Han svarar på frågan vilka förväntningar han har på 
NUEVO.  
 
Niklas: Ja, jag vet faktiskt inte eftersom jag inte har planer på att vara kvar så har jag inte så 
mycket förväntningar heller.  
 
Sen valde jag även att ta med några korta dialog med Andreas för att bättre få en bild av hur 
hans förväntningar och motivation såg ut. Det blir lättare att förstå sammanhanget att ta med 
båda frågorna. Han känner en osäkerhet hur mycket han kan få ut av det och därför inte vill 
engagera sig så mycket. Motivationsnivån sänks tyvärr med den här synen, att inte veta om 
eller vad som personen själv kan få ut av det.  
 
Intervjuaren: Vad hoppas du på att få ut av NUEVO? 
Andreas: Det beror lite på hur mycket energi jag lägger ner på det. 
Intervjuaren: Hur mycket energi orkar du lägga ner på det då? 
Andreas: Jag skulle lägga ner hundra procent om jag viste att det skulle leda mig framåt. 
 
 
Privata problem: Den tredje kategorin är privata problem som gör det svårt att alltid lyckas 
att vara närvarande. På det här viset sätter den sociala omgivningen hinder i vägen för att man 
ska orka gå till NUEVO. Det kan ha hänt något eller att man själv mår så dåligt att man 
faktiskt inte orkar komma dit. Detta är absolut inte självvalt och är jobbigt för personen. Det 
kan handla om familjeproblem eller problem, bråk med partnern. Jag börjar citera Maria som 
svarar på frågan vad hon gör när hon inte kommer och sen tar jag ett citat från Peter som 
svarar på frågan om inte bidragspengarna dras om man inte kommer. Att han är deprimerad 
och med samförstånd med vägledare gör att han ibland eller ganska ofta väljer att stanna 
hemma. För han orkar inte ta sig hemifrån de dagarna han mår som sämst.  
 
Maria: Antingen sover jag eller så har det hänt någonting. Att jag är typ sjuk eller för jag har 
haft jätte mycket strul med familjen till exempel och då kan det vara sådana där saker men då 
brukar min vägledare ringa mig och fråga vad som har hänt. För det är hon som håller koll 
på mig, så hon vet vad det är med mig och runt omkring mig. Hon har ju lite förståelse 
samtidigt att jag inte väljer saker självmant det är ju inte så att jag sitter hemma en heldag 
istället där ju inte sådana saker. Om jag hade valt att sitta hemma då skulle jag nog fått skit 
för det och det är ju ganska förståligt det med. Det är väl typ det.  
 
Peter: Nej den uppfattningen har jag inte fått, men så vet ju dem om att jag är deprimerad 
och så där. Jag har inte fått någon redig hjälp från psyk. 
 
 
Socialfobi: Det kan också vara omgivningen och andra människor som är problemet som gör 
att man helst inte kommer till NUEVO utan är hemma istället. Andra människor kan göra att 
man känner sig osäker och inte trygg i den miljön. Så här beskriver Niklas det med ett citat. 
Han svarar på frågan varför han inte vill sitta på NUEVO vid datorn utan hellre väljer att sitta 
hemma.  
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Niklas: Sovmorgon, alltså det är skönare att sitta vid sin egen dator med musik, man är ju 
avslappnad hemma och så där. Det är ju annat här när man sitter och är spänd och det är 
folk omkring och man måste vara här i stort sätt.  
 
Medvetenhet: Med kategorin medvetenhet syftar jag till hur medvetna deltatgarna är om sin 
situation. Varför jag valde att ta med denna kategori är för att se hur medvetna de är om sin 
stämpling som en grupp av ungdomar som har svårare att få jobb än andra ungdomar. Här kan 
man tydligt se om personerna vet om den stämpling som det innebär att vara arbetslös och 
även hur olika de hanterar denna stämpling. Kategorin har inte direkt anknytning till ett 
tydligt hinder för avstämpling, men den kan säkert påverka det. Att vara medveten om sin 
situation är ett första segt till att eventuellt förändra sin situation. Sen har intervjupersonerna 
väldigt olika uppfattning om varför just de har blivit erbjudna att vara med i NUEVO. Vad jag 
har förstått så motiverar inte NUEVO för personen varför den är där, utan beskriver mer hur 
de jobbar för att underlätta för personen. Men det är intressant hur olika alla har tolkat sin 
situation. Jag börjar med att citera Maria som anser att hon inte har något särskilt behov som 
NUEVOS kriterier är eller att personen länge varit arbetslös. Men dem flesta av mina 
intervjupersoner är ganska unga och har inte hunnit vara arbetslösa så länge vilket gör att de 
faller i kategori ett med särskilda behov. Hon svarar på frågan om NUEVO sa att kriteriet för 
att vara med hos dem är att man har särskilda behov eller långtidsarbetslös. Maria kanske vill 
skydda sig själv genom att säga att de andra är där för att de har särskilda behov, men det är 
inte hon. Hon förnekar att hon skulle tillhöra den grupp som behöver extra mycket hjälp.     
 
Maria: Nej jag tror inte de sa det faktiskt, jag tror inte de la fram det på det sättet. Jag hade 
ju inte särskilt skäl, men jag vet att det är många här som har särskilda skäl.  
 
Peter har en annan uppfattning att han förstod att det var speciella personer som fick vara med 
i NUEVO och inte vem som helst. Han tror att han blev tillfrågade för att han hade varit 
arbetslös ganska länge och inte mådde så bra att han kunde klara av ett jobb nu.   
 
Peter: Jag tror det kan vara någonting med det också och hon sa att det var lite sådär för 
speciella eller något liknade. Men jag har fått förståelsen att det inte är vem som helst som de 
plockar in här. Så det är lite trasdockgänget det här.   
 
Andreas uppfattning var att om han hade valt att inte gå med i NUEVO skulle det leda till han 
fick mindre aktiviteter och bidraget skulle vara mer hotat. Han uppfattade även NUEVO i 
början som ett ställe som man bara blev vidare skickad till.  
 
 Andreas: Det hade väl varit mindre aktiviteter för mig att göra och med risk att förlora 
bidraget. Det var väl mest det att känna känslan av att vara vidare skickad i början, men sen 
så har dom varit väldigt trevliga.  
 
Linnéa anser att de pratar lite mera fint om arbetslöshet och att bli egenförsörjare för att det är 
ett ämne som är tabu. Det tror jag kan stämma för den uppfattningen jag har fått så motiverar 
inte NUEVO varför just den personen har blivit tillfrågade. Utan mer berättar att de finns för 
deltagaren och presenterar tanken med deras arbetssätt.  
 
Maria: Men det handlar mest om att bli egen försörjare men de pratar ju om det lite mera fint 
så där eftersom det är så tabu belagt att säga att du går på soc och så där 
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Passivitet: En känsla av likgiltighet inför sin egen situation tycker jag mig se hos några av 
intervjudeltagarna. Att inte ha några större förväntningar att inte hoppas på att få jobb. Att 
NUEVO är bara är en hållplats i systemet. Även om den till ytan är bättre så kommer inte det 
ge mer resultat än andra projekt. Känslan att man inte längre bryr sig så mycket, allt är som 
det är och går inte att förändra.  
 
Sandra: Nej jag hade väl inga tankar om det så där liksom. Det var väl som jag hade 
förväntat mig. Jag tänkte väl inte att det skulle vara skit roligt eller skit tråkigt. Så det är väl 
mitt emellan ungefär så det är inte så farligt.  
 
Peter beskriver att hans tillit till EU projekt inte är så jättestor och han har inte några stora 
förväntningar på att vara med i NUEVO.  
  
Peter: Typ att jag får fortsatt soc bidrag. Jag har inga större förväntningar på de här EU 
projekten, det är ju inte det första och det lär inte vara det sista. Men det är det bästa jag har 
varit på hittills i alla fall. Men jag har inga förväntningar. 
 
Tvång: Frågan är hur mycket frihet har de att välja att vara med i NUEVO egentligen. Vad 
anser de att det händer när man inte kommer på aktiviteter eller möten som man skulle ha 
gjort. Även om det är frivilligt att vara med i NUEVO så vad har dessa ungdomar att välja på. 
Att sitta fem dagar i veckan vid datorn åtta timmar och söka jobb och förbättra sitt CV. 
Självklart är NUEVO ett bättre alternativ men fortfarande så vet de att om de är borta för 
mycket så kommer bidraget att dras eller så blir man utsparkad och inte får vara med. Så det 
är en frivillighet att gå på NUEVO som är omringat med en parantes. Visst de kan välja bort 
NUEVO men då kommer bara något annat som personen måste engagera dig i, för någonting 
måste man ändå göra för att kunna få ditt bidrag. Den ekonomiska situationen tvingar 
personer att tacka ja till alla nya saker som dyker upp och testa olika sätt att arbeta på och 
olika projekt som ska hjälpa en ur arbetslösheten. Här följer några citat som svarar på frågan 
vad som händer om man inte kommer på möten eller aktiviteter.  
 
Maria: Ja antingen kan de dra pengarna och så där, men det har dom inte gjort hittills men 
det kanske för att jag inte har varit borta så mycket. Men de blir förbannade eller inte 
förbannade, men jag kan bli utkastad från den aktiviteten till exempel om jag skiter i att 
komma tio gånger av tio så är det ju klart att jag inte får vara med då. Sen vet jag inte vad de 
gör om man bara är borta någon gång. För det har inte hänt mig hittills. 
 
Här svarar hon på frågan vad som krävs för att bidraget ska dras: 
Ja om du struntar i att komma, de skriver ju upp vilka dagar vi är här. Det är ju minus 
hundra 118 kr varje dag man är borta och det har man verkligen inte råd med när man 
knappt får några pengar överhuvudtaget så det är inte så bra.  
 
I det här citatet beskriver Peter sin första tanke om NUEVO. Hur han reagerade första gången 
han blev tillfrågad. Det här citatet visar också att det inte är helt frivilligt att vara med. Det är 
mycket en ekonomisk fråga i botten som styr. Han förklarar hur han kände inför att börja delta 
i projektet.   
Peter: Nej inte ett till sådant där EU projekt eller arbetsmarknads projekt typ sådant där. 
Men man får väl säga ja till allt annars så får man inga pengar. Det var ju inte speciellt kul, 
för helst skulle jag bara sitta hemma. Men det kanske inte är så hemskt bra. 
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Niklas beskriver kort och koncist vad som händer när han inte närvarar på ett möte som är 
bestämt. Det börjar med att man pratar om det och om man fortfarande inte dyker upp så kan 
man i längden bli utsparkad från NUEVO. Det vill ju ingen, då måste de ju i alla fall komma 
så mycket som NUEVO kräver att personen är där.  
 
Niklas: Vi skulle nog prata om det, om det skulle fortsätta skulle vi väl prata mer om det, jag 
vet inte vad som skulle hända till slut, då skulle jag väl bli utsparkad.  
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Det finns många kategorier som är direkt riktade för att avstämpla de arbetslösa ungdomarna. 
Sätter som NUEVO jobbar på och den tolerans de visar till deltagarna. Personalen helt hjärtat 
engagera sig i att hjälpa alla personer som kommer till NUEVO. Deltagarna får själva vara 
med och styra över den veckoplanering så att de känner delaktighet. De har många aktiviteter 
att välja på och kan där med sysselsätta sig med det som intresserar. Omgivningen är trivsam 
och trygg, vilket är mycket viktigt för att vilja komma dit. NUEVO sätt att arbeta står i 
kontrast med tidigare negativa upplevelser som deltagarna har. Detta gör NUEVO till det 
bästa stället som de varit på. I Motvikt till de positiva och avstämplande egenskaperna är 
stämplingens historia. Det är intervjudeltagarnas avvikarkarriärer som startade tidigt ålder. 
Där de valde att inte komma till grundskolan och det beteendet hänger kvar och är svårt att 
ändra på. Jag fick även fram egenskaper som är ett hinder för avstämpling, som gör att det 
väljer att inte komma till NUEVO. Sömnsvårigheter var en andledning och att NUEVO bara 
såg som en genomfart och därför inte kändes motiverande att engagera sig. Att deltagarna 
hade det jobbigt i privatlivet gjorde det svårt att orka komma. Att vara på NUEVO inte va helt 
frivilligt utan styrdes enligt deltagarna av den ekonomiska situationen. Vissa intervjupersoner 
kände en passivitet och förväntade sig inte av NUEVO och andra hade social fobi och kände 
sig inte tryggt där. Medvetenhet varför just personen själv var med på NUEVO var lite 
växlande. Det spelar också en roll i hur engagerad man känner sig. Modellen visar relationen 
mellan kategorier och beskrivna under den.  
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Hinder för avstämpling och försök till avstämpling står som två motpoler till varandra. Jag ha 
hitta några intressanta relationer som man kan se i denna modell. Dessa relationer fick jag 
fram genom att se hur de kom fram genom inervjuerna och tänkt på hur det ser ut. Jag 
placerade alla kategorier framför mig och såg vilka som var nämnda under samma ämnen och 
som var som ett drag spel som drog åt olika håll. Vad som är det svåra när gör NUEVO ett 
väldigt bra jobb, men ändå inte lyckas locka dessa ungdomar ditt. Dessa ungdomar har inte 
helt fastnat på krocken i det som NUEVO kan erbjuda dem. Här nedan kan ses lite olika 
relationer som pekar på hur kompelxt och svårt det blir. En annan undersökare skulle säkert 
kunna hitta andra relationer, men dess är det jag har hittat genom mitt datamaterial. Unders 
ligger stämplingens historia som alltid kommer att påverka mycket och som man inte kan 
bortse från att den finns.  
 
Social fobi står i kontrast till den faktiskt positiva omgivning och atmosfär som finns på 
NUEVO. För en person med socialfobi blir det svårt att vistas bland andra människor. Det blir 
svårt fast omgivningen är bra att få ditt dessa personer ändå. Medvetenhet står mot 
sysselsättning, förståelsen för varför man är med och hur personen kan utnyttja den tiden och 
aktiviteter som finns på NUEVO. Deltagarnas minskade motivation och passivitet står mitt 
emot personalens stora engagemang. Det är personalen som måste på något sätt väcka 
motivation i dessa deltagare, som annars inte vill engagera sig. Tvång att vara med på 
NUEVO i kontra med den autonomi som deltagarna känner som är med i NUEVO. Den själv 
få vara med och styra sin planering med hjälp och tips av vägledaren, känner många av 
intervjudeltagarna som positivt. Men ändå känner det att det inte är frivillit att vara med även 
om de själva får påverka mycket. Tidigare negativa erfarenheter gör att tvånget på NUEVO 
känns ganska litet och förhållande vis ganska bra. Deltagarnas sömnsvårigheter underlättas 
av NUEVO arbetssätt där de inte behöver vara varje dag. Även det att personalen är villig att 
försöka hjälpa dem med sömnproblemen och inte kasta ut deltagarna för att de sover bort ett 
möte. Privata problem när det inte orkar komma möts med stor tolerans och förståelse av 
personalen. Vilket gör det lättare för deltagarna när det har jobbig hemma. De har tolerans 
mot om deltagarna råkar försova sig eller att det har hänt något. Det blir inte utkastad för att 
det missar någon enstaka dag. Alla dessa egenskaper är som en rep dragning för att få 
ungdomarna att komma och engagera sig i olika aktiviteter. Under allt ligger stämplingens 
historia som alltid kommer att göra sig påmind och styra det val som de arbetslösa 
ungdomarna gör. Det måste förstås att det gör en stor påverkan och är svår att bryta den 
avvikarkarriär som ungdomarna startade för många år sedan.       
  

Teoretiska referensramar 
                 
Jag ska här beskriva de teoretiska referensramarna som behandlar just stämpling och 
svårigheter och problem som uppstår när man avviker från samhällsnormer. Jag tänker här 

arbetssätt sömnsvårigheter 

Privata problem Tolerans 

Stämplingens historia, personernas avvikarkarriär 
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redogöra för tre olika böcker och börjar med Mats Hiltes bok (2009) om ”Avvikande 
beteende” och vidare tar jag upp Howard S. Becker bok (2006) ”Utanför, Avvikandes 
sociologi” och sist skriver jag om Erving Goffmans bok (2007) ”Stigma”. Dessa tre är mina 
teoretiska referensramar för denna uppsats. Jag valde just de här böckerna och författarna för 
att det är ledande inom forskning om stämpling och stämplingsteorier. Om du vill fördjupa 
dig i ämnet stämpling och stigmatisering är det just dessa böcker du ska välja att läsa. Jag har 
valt att ta ut delar ur böckerna som jag tycker är extra intressant för min undersökning.  
 
Arbeta med avstämpling 
 
Burgess och Shaw gjorde kriminologisk forskning på ungdomsbrottsligheten i Chicago. Det 
använde sig av personliga dokument och livshistorier för att beskriva kriminaliteten. De ville 
förstå människan bakom den kriminella handlingen. Det är sociala faktorer och 
omständigheter runt personen har en stor påverkan om denne blir kriminell, för det är inte 
personen i sig som är kriminell. Umgängeskretsen spelar en central roll då vårt beteende är 
inlärt i ett socialt samspel med andra människor. Vi umgås i personliga grupper där vi lär oss 
hur man ska bete sig. Gruppens attityder spelar en viktig roll för individen. Enligt Sutherlands 
resonemang leder avvikande umgänge till avvikande attityder och vidare till avvikande 
beteende. Avvikande är inget individuellt fenomen, utan är förankrat i subkulturer. Där 
handlingsmönster i gruppen förs vidare till nya deltagare (Hilte, 39,44,47-49).  
 
Det gjordes ett projekt som skulle hjälpa kriminella ungdomar tillbaka till samhället utan 
kriminalitet. Man valde då lekmän för uppgiften för att de professionella socialarbetarna 
saknade intresse, engagemang, hopp och deras expertis ökade avståndet och 
misstänksamheten hos ungdomarna. Tanken var att jobba på ett personligt och socialt vis. Att 
visa respekt för dessa ungdomar som hade hamnat fel i samhället var viktigt och för att sedan 
kunna lotsa ungdomarna ur kriminaliteten och därmed möta dem som vanliga människor och 
återskapa deras personlighet. Shaw betonar vikten av ansikte mot ansikte relation i det sociala 
arbetet istället för att ungdomarna skulle ha kontakt med organisationer eller institutioner. Det 
var viktigt att bemöta dessa kriminella ungdomar på ett bra sätt. Ha mycket tolerans och 
förståelse och personal som orkar engagera sig i ungdomarna. Han trodde att organisationer 
skulle med tiden institutionaliseras och stelna och detta var negativt. Hans råd var en lös 
organisation i ständig förändring, som arbetade med okonventionella metoder (Hilte, 51).  
 
 Bryta en avvikarkarriär 
 
Becker skriver också om hur avvikarkarriären skapas, hur första steget till att begå en 
handling som bryter mot ett visst regelkomplex. Att göra en avvikande handling är i viss mån 
motiverad av personen. Redan från första gången tror man att personen begår en 
avvikarhandling med avsikt. Hans/hennes syfte kan vara fullt medvetet eller inte medvetet, 
men det finns en drivkraft bakom handlingen. Oavsiktliga regelöverträdelser begås ofta pga 
att personen inte är medveten om det regler som finns. Hur kan man förklara de människor 
som medvetet väljer att avvika från det andra anser normalt. Den psykologiska förklaringen 
ligger i att individen har en avvikande drivkraft i tidigare erfarenheter, som skapar omedvetna 
behov som måste tillfredställas för att jämvikt ska kunna bevaras. Sociologiska förklaringen 
letar efter en strukturell orsak till påfrestning hos samhället. Det kan vara sociala positioner 
som utsätter individen för motstridiga krav, vilket leder till att individen söker illegala vägar 
att lösa problem som denna position ställer personen inför. Dessa förklaringsmodeller kan 
vara helt felaktiga. Mer sannolikt är det faktiskt att de flesta människor ofta upplever impulser 
till avvikelse (Becker, 35-37, 41,42, 44).  
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Men varför följer inte konventionella personer sina avvikande impulser. Det går att förklara 
på så sätt att handlingar som individen begått tidigare eller av diverse institutionella rutiner, 
gör att personen känner att denne måste hålla sig till vissa beteenden eftersom många andra 
aktiviteter som han/hon är indragen i skulle påveraks negativt om han/hon gjorde det. Att en 
medelklassungdom inte hoppar av skolan kan förklaras med att hans/hennes yrkesframtid är 
beroende av att han/hon får en viss utbildning. Att börja använda narkotika för att tillfredställa 
sin drift väger lätt mot hur mycket som står på spel som familj, jobb och det egna ryktet. 
Därför fortsätter personen att avvisa det. De personer som inte har ett rykte att bevara eller ett 
konventionellt jobb, kan följa det impulser som han/hon får. Från att börja avvika en gång kan 
det bli ett mönster så kallade avvikandebana, som individen bygger sin identitet på. Ofta 
umgås man med andra avvikare av samma karaktär och de blir det sociala umgänget, som 
fortsätter att påverka att man i fortsättningen också avviker. När man även får etiketten som 
en avvikare och alla andra ser en som det, är det svår situation att komma ur. Avvikandet kan 
bli en självuppfyllande profetia och blir ett svårt mönster att bryta. Det finns många steg och 
det blir som ett spindelnät, sedan sitter individen fast med många trådar i den avvikelsen som 
den en gång gjorde. Man hittar gemenskap i subkulturer med andra personer med samma 
avvikelse, när det gått riktigt långt är det de enda umgänget man har. Att bli avvikare är en 
process och det utvecklas under en lång tid. Avvikare blir ingen genom en specifik 
livssituation, utan det utvecklas efter hand. Vilket gör det väldigt svårt att bryta en 
avvikarkarriär som är en pågående process. Det är svårt att ändra en avvikarkarriär för att den 
blir ett mönster, form av struktur för personen som löper lånt bak i tiden (Becker, 35-37, 
41,42, 44).  
 
Rädda sitt ansikte 
 
Om en individ inte motsvarar det normativa förväntningar som vi har så stämplar vi den 
personen. Detta innebär ett stigma för personen, som inte passar in i det mönster vi har för hur 
han/hon borde vara. Ett stigma består av speciella relationer mellan ett attribut och ett 
mönster. När en person avviker från våra förväntningar så bygger vi upp en stigmateori, en 
form av ideologi för att förklara hans underlägsenhet och övertyga andra om den fara 
personen representerar. Det ligger en stor motvilja till att andras skillnader och det stör den 
ordning som finns i samhället. Det gör att den stämplade individen känner en skam inför den 
avvikande egenskapen som han/hon har och gör gärna upp en bild av sig själv där denna 
egenskap saknas. En stigmatiserad person blir osäker i interaktion med normala personer för 
att denne vet inte hur vi kommer att identifiera eller ta emot honom/henne. Måste för att 
underlätta avstämpling upphäva skammen i mötet.  En stigmatiserad person har i allmänhet en 
känsla av att bli ifrågasatt. Det blir viktigare för den stigmatiserade personen att förmedla ett 
bra intryck i samspel med andra (Goffman, 12, 14-16, 22-23). 
 
Genom att stämpla människor som avviker vill man visa att det är fel att bete sig så och att 
individen ska slut och bli normal igen. Dessa kallas normalisering där den stigmatiserade 
personerna ska sträva efter att framträda som en vanlig människa, även om han/hon inte 
behöver hemlighålla sin avvikelse. Hur individen ser på den grupp av avvikare som denne 
tillhör spelar även en viktig roll i detta sammanhang.  Ju mer individen umgås med normala 
personer, desto mer kommer individen att uppleva sig själv som icke-stigmatiserad. Men de 
normala personerna måste hjälpa den stämplade personen att upprätthålla ansiktet i mötet, för 
att en normaliseringsprocess ska sätta igång. Den stämplade personen måste känna sig 
bekväm med interaktionen. Det inbär skam att vara stämplad och därför försöker individen 
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rädda sitt ansikte mot andra människor. Andra människor kan underlätta mötet med en 
stämplad person, genom att skydda den andras ansikte i situationen (Goffman, 39, 114, 133).    
 
Sammanfattning teoretiska referensramen 
 
Det finns en livshistoria bakom avvikarkarriären. De sociala faktorerna i individens 
omgivning påverkar om personen startar en avvikarkarriär. Hur de fösta stegen till att börja 
avvika är och hur svårt det är att sluta när personen börjat.  När individen börjat avvika kan 
det bli som en uppfyllande profetissa, alla ser ju personen som avvikare redan efter första 
gången. Avvikandet blir en identitet för personen, vilket den städigt lever upp till och med 
andra vänner som stämplade avvikande så blir det ens vardag. Varför konventionella personer 
väljer att inte följa sina avvikarimpulser, beror på att det står så mycket på spel som arbete 
och familj och sitt rykte. Umgängeskretsen spelar en viktig roll att individen ska utveckla ett 
avvikande beteende och attityder. För att jobba med individer som är stämplade som avvikare 
krävs mycket engagemang och intresse. Organisationen ska ständigt förändras och prova nya 
arbetssätt och okontroversiella metoder. Det som definieras som avvikande beteende är 
handlingar som strider mot samhälletsnormer som individen lever i. För det är olika vad som 
anses avvikande i olika kulturer och samhällen. När en person inte beter sig som vi förväntar 
oss så bygger vi upp en stigmateori som bygger på att personen är underlägsen oss andra. Vi 
övertygar även andra att hans beteende är förkastligt och att det stör ordningen i samhället. 
Den stämplade individen känner skam inför den avvikande egenskapen och personen gör då 
upp en bild av sig själv där denna egenskap saknas. Genom att stämpla människor kan vi visa 
vad som är fel och försöka normalisera personen igen att bli en vanlig människa. Men vi kan 
även försöka att hjälpa de stämplade personen att behålla sitt ansikte i olika sammanhang, så 
blir avstämplingen och normaliseringen blir lättare för personen.  

 
Diskussion 

 
I den här delen av uppsatsen ska jag diskutera mitt resultat på undersökningen. Svarade jag på 
det syfte som jag hade i början av studien? Börjar med att skriva om jag nådde mitt mål med 
uppsatsen och vidare går jag in på allmänna frågor om min undersökning och det resultat som 
jag fick fram. Här lyfter jag fram brister och fördelar med min undersökning. I nästa stycke 
ska studiens resultat jämföras med den tidigare forskningen. Därefter ska teoretiska paralleller 
från Hilte, Becker och Goffman böcker dras till min studie. Diskussionen avslutas med 
personliga reflektioner och förslag till vidare forskning på området.  
 
Svarar jag på syftet? 
 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för svårigheterna NUEVO har för att lyckas 
med att avstämpla arbetslösa. Vad förhindrar avstämpling och normalisering hos de arbetslösa 
ungdomarna? Vad är problematiken bakom avstämpling? Jag har många frågor i mitt syfte 
som jag vill ha svar på genom min studie. Jag anser att fått svar på syftet och att jag har 
skaffat en tydlig bild av problem området. Jag har i mitt resultat fått reda på att NUEVO har 
många kategorier som är ett tydligt försök till avstämpla de arbetslösa ungdomarna. Dessa 
kategorier är materiella omgivningen, deras arbetssätt, toleransen mot deltagarna, stora 
engagemang som personalen lägger ner, deltagarens känsla av autonomi, sysselsättning och 
tidigare negativa erfarenheter. Alla dessa kategorier påverkar så att individen blir mer 
avstämplad och vill komma till NUEVO. Men det finns en motpol som väger tungt det är 
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stämplingens historia och hinder för avstämpling. Stämplingens historia speglar de arbetslösa 
ungdomars avvikarkarriär som startade redan i grundskolan, med att ofta vara frånvarnade 
från skolan. Det blir svåra vanor för deltagarna att bryta även att NUEVO gör ett väldigt bra 
jobb för att få ungdomarna att komma dit. Sen finns det yttligare kategorier som är hinder för 
avstämplingen och det är sömnsvårigheter, minskad motivation, privata problem, socialfobi, 
medvetenhet, passivitet och tvång.  
 
NUEVO har kommit en bit för att lyckas avstämpla de arbetslösa ungdomarna, men den goda 
motivationen räcker inte ända fram. För det är som en vågskål med de avstämplande 
egenskaperna på ena sidan och de egenskaper som hindar avstämplingen på andra sidan. 
Vågskålen står på stämplingens historia som går långt bak i tiden för dessa individer. För 
några deltagare på NUEVO kan deras avvikarkarriär ha börjat för femton år sedan och det har 
väldigt stor påverkan på hur personen beter sig nu. Jag tror att det finns aspekter angående 
dessa ungdomar som NUEVO inte har tänkt på. Det ligger en svår överkomlig problematik 
bakom stämpling och stämplade personer. Ungdomarna har redan i grundskolan stämplats 
som oengagerade för att de skolkat så mycket och lata för att de inte gör klart sitt skolarbete. 
Det är vanligt att människor ser dem genom dessa attribut och det kanske har blivit en vana. 
Att inte komma till NUEVO och aktivera sig är samma sak. Personen hamnar i samma 
hjulspår och agerar likadant som de alltid gjort. Varit uppe hela natten struntar i att komma till 
skolan nästa dag och nu när de varit upp hela natten struntar de komma till NUEVO. Bristen 
på rutiner i deras liv kan ju bara öka sömnsvårigheterna. För då har personen inga tider att 
passa och kan vända på dygnet hur som helst. Men att delta i NUEVO kan inebära en 
stämpling i sig att vara hemma är det ingen som stämplar personen. Att vara på NUEVO kan 
också bli som en stämpling som personen inte vill ta till sig. Fast NUEVO är till för att hjälpa 
en att komma in i samhället och arbetslivet. Den aspekten bör också ta med i beräkning att 
delta kan även det ha en stämplande effekt.     
 
Om min undersökning 
 
Undersökningen skulle ha varit ännu bättre, om jag hade haft flera intervjuer. Jag kände att 
vid varje nytt intervjutillfälle kom det några samma saker som andra intervjuer, men det kom 
samtidigt något nytt. Om jag skulle ha haft flera intervjuer så skulle troligtvis hitta flera 
kategorier också. Sen kunde det ha varit en idé om jag hade haft mer tid att göra två intervjuer 
i varje stad, alltså två Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Norrköping och Örebro. Detta för att 
kunna bredda mitt resultat yttligare. Då skulle man kanske lättare kunna generalisera till andra 
institutioner och liknade arbete som NUEVO. Det kan ju finnas flera faktorer som påverkar 
som jag nu inte fick fram ur mitt material, för mina kärnkategorier är inte helt mättade och det 
skulle gå att få fram ännu flera kategorier. För kärnkategorierna tar väldigt lång tid att mätta 
och den tiden hade jag inte till mitt förfogande. Om inte tiden skulle vara så begränsad när 
man skriver sin c-uppsats skulle man säker kunna jämföra och gå tillbaka i materialet analyser 
om data och igen begreppsliggöra och jämföra i en cirkulär eller spiral liknande process. Då 
säkerställs det att man som undersökare eller forskare inte missar något viktigt i 
sammanhanget (Guvå & Hylander, 39-41, 46, Hartman, 88).  
 
Resultatet jämfört med den tidigare forskningen 
 
I det här stycket tänkte jag dra paralleller mellan den tidigare forskningen och det jag kom 
fram till i min studie. Här tar jag även upp om det finns kategorier i min undersökning som 
inte fanns i den tidigare forskiningen som jag har läst.  
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Vikten av vardagsrutiner för avstämpling 
 
Efter att sammanställt mitt resultat kan jag konstatera att arbetslösheten leder till många 
negativa hälsoeffekter. Att arbeta gör att människan mår bättre och ökar även vårt 
hälsotillstånd det har Klaus Moser (2009) gjort en studie om. I vår omgivning finns vitaminer 
som arbetslösa inte får en tillräckligt stor dos av.  Det jag fick fram var att sömnproblem 
visade sig vara ett av de större problemen för avstämpling för att det gjorde att personen inte 
kunde närvara på NUEVO. Detta tror jag skulle försvinna om ungdomarna fick mer 
vardagsrutiner. Nu har de arbetslösa ungdomarna inte så mycket tider att passa, vilket gör att 
de vänder dygnet som de vill. Jag tror inte vi människor mår bra av det. Vi ska ha tider passa 
och strukturer som formar våra dagar. När du har ett arbete så är du ofta mer engagerad och 
motivationen ökar, du vill göra karriär satsa på familjelivet. Jag fick med min studie fram att 
de arbetslösa ungdomarna har minskad motivation att engagera sig i olika saker. Ungdomarna 
tyckte det var svårt att engagera sig i NUEVO när det inte är ett jobb.  NUEVO blev som 
mellan jobb eller studie för att ungdomarna inte hade något annat att göra. Det gjorde att 
motivationen att vara aktiv inte var speciellt hög.  
 
Social isolering 
 
Arbetslösheten försämrar inte bara den egna hälsa, utan påverkar också på det sociala livet. Vi 
människor har ett socialt kapital som handlar om vårt umgänge med andra och sampel mellan 
människor. Detta har Rainer Winkelmann (2008) har gjort en studie av och visar hur 
arbetslösheten försämrar människans sociala kapital. Även min studie visade att det sociala 
kapitalet påverkades. För det flesta av mina intervjudeltagare så bestod deras fritid av att spela 
data och att titta på serier på TV. Detta förklarade de med att alla andra aktiviteter som att ta 
en fika eller gå på bio eller annat kostade pengar. Att deras ekonomiska situation tvingade de 
till att leva ett mer passivt liv och de blev ofta att det satt vid datorn. Detta försämrar det 
sociala kapitalet mycket, när dessa ungdomar inte är ute och träffar andra människor. Det 
försämrar även avstämpling och normaliseringsprocessen när de inte umgås med andra 
människor, utan är mest hemma själva. Detta kan i längden leda till socialfobi, man blir rädd 
för socialt umgänge med andra. En av intervjudeltagarna hade just den svårigheten, personen 
kände sig obekväm i andras närhet och rädd för social kontakt andra människor. Link och 
Mirotznik (1991) anser att isolering är mycket farligare för individen för personen mår sämre 
av att vara isolerad än att vara stämplad av omgivningen och interagera med andra människor. 
När personen inte umgås med andra så sjunker självförtroendet jättemycket. Individer är 
rädda för den negativa effekten en stämpling kan medföra. Om de arbetslösa ungdomarna går 
till NUEVO blir de mer definierade och stämplade som arbetslösa än om de stannat hemma 
istället. Personen kan känna en känsla av skam för att vara arbetslös och att placeras i ett fack 
med ungdomar med särskilda behov kan vara jobbigt. Att vara på NUEVO kan vara att 
bekräfta att man är en av de svåra ungdomarna som aldrig får jobb. Att skydda sig själv från 
den stämpeln så kommer personen inte på aktiviteter. Hemma hos sig själv är det ingen som 
dömer en för att vara arbetslös. Att välja att ibland strunta i att komma är något som dessa 
personer har gjort i många år. De har även hoppat över skoldagar varit med kompisar spelat 
data spel istället. De har bildat en egen lite verklighet där samhällets krav och regler inte 
längre påverkar i samma utsträckning. Passiviteten som jag fick fram i min studie påverkande 
hela tiden. De vill inte engagera sig i NUEVO inte heller på fritiden, så det värdefulla sociala 
kapitalet försummas helt. Min studie styrker att arbetslösa som blir stämplade att vara lata av 
andra människor och drar sig för att umgås med människor som delar denna åsikt. Detta leder 
till att man hellre umgås med personer i samma situation eller över nätet. Den sociala 
kontakten ansikte mot ansikte blir lidande. Det är just den kontakten som behövs för att en 
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normaliseringsprocess ska lyckas. Det är absolut ett hinder för NUEVO att lyckas med 
avstämpling när ungdomarna socialt isolerar sig. 
 
Samhällets syn på de stämplade 
 
En artikel som är skriven av Robert M. Blackburn (1999) som handlar om samhällets 
ekonomiska syn på den arbetslösa personen. Det är väldigt dyrt för samhället att ha många 
arbetslösa, vilket gör att dessa blir väldigt negativt stämplade. Det är inte så konstigt för 
ekonomin är så viktig idag då allt styrs av den, det är ett krav att alla bodde ha ett jobb. Man 
måste hjälpa till och bidra till samhället annars anses man som en sämre människa. Den 
arbetslösa får ett dåligt rykte för att den inte jobbar som alla andra. Åsikter som att ”vi andra 
jobbar för att de (arbetslösa) ska få gå hemma” är vanliga. Det är hårda åsikter och väldigt 
jobbigt för individen att bli stämplad i dessa termer. Det spelar en stor roll vad samhället anser 
om de stämplade ungdomarna. Det blir svårare att avstämpla en person som tar avstånd från 
samhället, som bara har kritiserat individen. Då vill inte personen blir normaliserad och väljer 
att hålla sig för sig själv.   
   
Avvikarkarriären påverkas av personens uppväxt 
 
Min undersökning har visat att ungdomarnas bakgrund spelar en väldigt viktig roll i att förstå 
varför de väljer att inte alltid komma till NUEVO. Dock har inte artikeln nämnt något om 
avvikarkarriären som hade en central roll i min studie. Men däremot har Peggy Thoits (2005) 
skrivit en artikel om att den socioekonomiska standarden spelar roll hur mycket personen blir 
stämplad. De med låg socioekonomisk status drabbas hårdare av stämpling. Det finns nog en 
poäng i det, för vissa av de ungdomar jag pratade med hade en splittrad familj med många 
problem, där föräldrarna inte hann stötta barnet i skolgången som de hade behövs. Utan 
föräldrarna hade så mycket i sitt eget liv att de inte orkade engagera sig i den graden att de 
fick slut på avvikarbeteende som att skolka. Så levnadstandad och familjeförhållande har en 
viktig inverkan på om barnet kommer att utvecklas till avvikare.  
Avvikarkarriären är väldigt viktig för att förstå varför personen ständigt väljer att avvika. Det 
är något jag kommit fram till genom min studie som inte finns med i tidigare forskningen. Att 
stämplingen har en historia med en avvikarkarriär som börjar lite smått och sen löper på. Det 
är individens val att idag sover jag istället för att komma till NUEVO, men det är en vana och 
en process som är svår att bryta. Så har personen gjort massa gånger i skolan och kanske i 
andra situationer också. Personens avvikarhistoria gör sig ständigt påmind i det vardagliga 
livet. Det är någonting som jag hittat som viktigt och kan bidra med till den befintliga 
forskningen.      
 
Normalisering 
 
I tidig ålder försöker vi forma barn till att passa in i en viss mall som alla ska vara i. Hur de 
ska bete sig och vilka egenskaper som är önskvärd av samhället. Barn ska lära sig så fort som 
möjligt att fördröja känslan av belåtenhet, detta har Chiu, Lan, Lee och Wang (2008) gjort en 
studie om. Vissa barn klarar inte av de krav som ställs på dem i skolan och hemma har de 
inget stöd, vilket leder till att de stämplas som avvikare.  Ända sedan barnet födds så ska vi 
forma dem till en bra samhälls medborgare. De barn som redan under grundskolan hamnar 
snett, ska normaliseras i vuxen ålder. NUEVO är en institution som ska normalisera och 
integrera dessa ungdomar som har hamnat snett till att bli bra samhällsmedborgare. Hela tiden 
försöker vi forma människor till att fungera som alla andra. Detta för att de lättare ska klara 
sig i samhället. Normalisering pågår hela tiden under barnens uppväxt och fortsätter i skolan. 
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Men ibland så misslyckas den och då hamnar vissa ungdomar fel. Normalisering påverkas av 
många olika faktorer. Faktorer som påverkar normaliseringen är bland annat individens 
bakgrund, dennes åsikter, motivation och personens sociala umgänge.  
 
Social umgänge  
 
En annan artikel handlar om att den grupp personen umgås med har avvikande beteende 
(Bernburg, Krohn och Rivera, 2006). Vilket leder till att individen också börjar med ett 
avvikarbeteende. När du stämplats som avvikare är det mycket lättar att umgås med personer 
som avviker på samma sätt som du gör. Många utav mina intervjudeltagare från NUEVO 
berättade att det var kompisar eller partnern som gjorde att de först började skolka från skolan 
och sedan struntade helt i skolan. Personerna blev stämplade att vara en som inte brydde sig 
om skolan. Kompisarna tillhörde ju gänget som skolkade och under den här perioden vid 
tidiga tonåren, kände sig många osäkra och ville bara passa in. Intervjupersonerna ville bara 
vara en i det coola gänget som rökte och skolkade, struntade i att betygen gick åt skogen på 
grundskolan, vilket gjorde att gymnasiet blev väldigt jobbigt för de blev tvungna att ta igen 
mycket. Det resulterade i ännu mera frånvaro. De som skolkar tillsamman får en gemenskap 
en grupp som tycker att skolan bara suger och är onödig. Det är svårt att börja umgås med 
andra som ser en som en skolkare. Så det sociala umgänget har en stor påverkan på om 
personen är öppen för att avstämplas eller om de är fast i den stämplingen de har fått. Att 
umgås bara med stämplade personer försvårar normaliseringsprocessen för personen.   
 
Narrativt motstånd 
 
En artikel skriven av Cordell & Rambo Roni (1995) beskriver hur de stämplade personer 
använder sig av narrativt motstånd. Detta är ett fenomen jag stötte på i min studie. I mitt 
resultat kallar jag kategorin för medvetenhet, hur medveten är personen av den faktiska 
situationen hon/han är i. En intervjudeltagare sa att hon/han inte hade några särskilda behov, 
det var inte därför personen var på NUEVO och inte heller för att ha länge varit arbetslös. 
Men det fanns andra personer på NUEVO som var där av den orsaken. Att skylla allt på 
kompisar eller partner är ett narrativt motstånd, att egentligen var personen väldigt duktig i 
skolan, men på grund av kompisarna/partnern började hon att skolka. En annat narrativt 
motstånd som jag fann var att berätta man brukade vara aktiv och träna innan, men på grund 
av den ekonomiska situationen så har inte personen råd. På frågan om varför de inte aktivera 
sig mer i NUEVO lyder svaret att det är för sent att ändra alla misstag man gjort och 
motivationen till det finns inte. Även att förbättra bilden av sig själv med att påpeka att andra 
är sämre, tyckte jag till viss del fanns med i intervjuerna. Det är svårt att avstämpla någon som 
nekar till att de är stämplade. Det kan definitivt försvåra normaliseringsprocessen om 
personen inte är medveten om sin situation. 
 
Teoretiska paralleller  
 
Här kopplar jag ihop mina teoretiska referenser med min undersökning. Finns det 
gemensamma aspekter som tas upp. Kan jag applicera teorierna på min studie. Är det teorier 
som finns i böckerna aktuella på undersökningar som min. Här drar jag paralleller från 
böckerna till det jag fick fram genom observationer och intervjuer.  
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Arbeta med avstämpling  
 
Hilte (51) skriver om ett projekt som skulle hjälpa kriminella ungdomar att komma tillbaka 
till samhället utan kriminaliteten. Jag tycker att det speglar ganska bra hur NUEVO jobbar 
idag och ska fortsätta att sträva efter att jobba. Att ha ett stort engagemang och intresse för 
deltagarna. Att respektera de ungdomar som hamnat fel in i kriminalitet eller arbetslöshet. Att 
normalisera och återskapa ungdomarnas personlighet, för att de lättare ska komma in i 
samhället igen. Att jobba med en metod där ansikte mot ansikte relationer ska skapas i första 
hand för att ha närmare kontakt med ungdomarna. Skillnaden är att på NUEVO finns det 
utbildad personal och inte lekmän som boken förut språkade. Jag tycker ändå att de har hittat 
otroligt bra personal på NUEVO som verkligen brinner för att hjälpa och inga stela byråkrater 
som endast är intresserad av paragrafer andra stadgar. I boken står det att institutioner ständigt 
ska testa nya saker och förändras, för att motverka att stelna. Det tycker jag att NUEVO också 
ska jobba efter, att ständigt förbättra och testa något nytt. De avvikande personerna vill vi i 
samhället normalisera så att de blir vanliga igen, så att de inte stör samhällsordningen vilken 
är väldigt viktig för oss. Institutionernas uppgift är att visa avvikarna hur man ska leva och 
bete sig. Desto mer den avvikande individen umgås med normala personer, ju mer kommer 
individen att uppleva sig själv som icke- stigmatiserad. Detta är paradoxallt emot att det är 
interaktionen med de vanligt personerna som den arbetslösa blir mest ifrågasatt. Att i detta 
sällskap med normala personer hela tiden vara tvungen att gör ett bra intryck, medan att 
umgås med andra avvikare där du blir direkt accepterad som man är (Goffman, 39, 114, 133).  
  
Bryta avvikarkarriären 
 
Det är sociala faktorer och omständigheter runt personen som spelar en central roll i påverkan 
om personen blir kriminell eller arbetslös eller avviker på något annat sätt. Vårt beteende är 
inlärt genom socialt samspel med andra människor som till exempelvis kompisar. Att umgås 
med människor med avvikarattityder leder ofta till avvikarbeteende. När personen fortsätter 
att umgås med samma kamrater så kommer det avvikande beteendet att fortsätta (Hilte, 
39,44,47-49). Becker (35-37, 41,42, 44) är en författare som tagit upp avvikarkarriären som 
en viktig faktor för att kunna förstå varför den stämplade personen ständigt väljer att avvika. I 
min studie är avvikarkarriären en av de viktigaste aspekterna som påverkar varför de inte 
alltid kommer till NUEVO. Det började med att intervjupersonerna skolkade några gånger på 
högstadiet med kompisarna. Sen blev det bara mer och mer vilket gjorde att betygen och 
kunskapsnivån blev lidande från grundskolan. Då var de tvungna att läsa ett extra år på 
individuella programmet och läsa upp betygen och sen välja en linje. Gymnasiet kändes då 
extra jobbigt och personen struntade i att komma på lektionerna igen. Att få ett betyg kändes 
inte så viktigt då, förklarade de för mig. Det var något år eller en termin som ungdomarna i 
min studie försökte ta tag i det, men så efter en tid så försvinn motivationen igen och 
frånvaron på gymnasiet ökade. Det kräver mycket stark vilja och motivation för att bryta en 
avvikarkarriär. Därför är det svårt att avstämpla ungdomarna som har en lång avvikarkarriär 
bakom sig. Det är inte en enskild händelse utan en pågånde process och det är alltid lättare att 
göra det personen alltid har gjort. Från början när de började skolka i grundskolan så var det 
för att det ville passa in i det gänget, även om det inte var så bra gäng. I något fall var det en 
äldre partner som drog in personen i avvikarbeteende. Drivkraften som Becker pratar om var i 
deras fall viljan att passa in, där familjens stöttning i vissa fall var helt frånvarande. Samhället 
ställer många krav på barn i tidig ålder, krav som alla barn inte klara av. Detta kan göra att 
barnet känner sig förbi sedd och struntar i att komma istället.  
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Rädda sitt ansikte  
 
Becker diskutera också varför inte alla människor väljer att någon gång avvika. Alla 
människor har avvikarimpulser, när personen bara har lust att göra något helt norm 
överskridande. Ett exempel kan vara en småbarnspappa som känner sig frestad att testa 
narkotika, men varför gör han inte det är frågan. Jo konventionella personer som har familj 
anser att skolan är jätteviktig. Dessa barn har mer att förlora i att skolka, än barn med 
föräldrar som inte bryr sig nämnvärt om barnets skolgång. Barnet med högre press från 
familjen har sitt rykte inför släkt och vänner att beskydda. Därför väljer den konventionella 
personen att inte tappa sitt ansikte genom att följa sina avvikarimpulser. Tvärtom är det svårt 
att komma ur en avvikarstämpel för alla ser dig som den skolkande personen som struntar i 
skolan. Det blir som en självuppfyllande profetia (Becker, 35-37, 41,42, 44). När du blir 
stämplad som arbetslös får du samtidigt ett stigma som gör dig underlägsen alla andra 
arbetande människor. Människor dömer olikheter och avvikelser hårt för att det stör den 
rådande samhällsordningen. Att bli stämplad innebär en skam för individen och detta hanteras 
med narrativt motstånd. Denna skam att tappa ansiktet på grund av stämplingen gör att 
personen försöker skydda sig på olika sätt. Ett sätt är narrativt motstånd där individen 
antingen framställer sig själv utan den avvikande egenskapen eller med bortförklaringar. 
Bortförklaringar kan vara att personen kände sig som ett offer för omständigheterna. 
Kompisarna eller partnern tvingade personen att skolka därmed började personen att avvika 
utan att själv aldrig riktigt reflektera över det (Goffman (12, 14-16, 22-23). Vi människor 
tycker inte om när någon inte gör som normen är. En normöverträdelse är lika mycket brott 
som en lagöverträdelse. Att avvika från normen straffas oftast hårdare än en lagöverträdelse. 
För om du är en biltjuv och polisen tar fast dig får du avtjäna ditt straff i fängelset, när du har 
gjort det och är fri igen kommer alla alltid se dig som en kriminell. Detta fast du har betalat av 
din skuld genom fängelsestraff, men i omgivningens ögon är du bara kriminell. Detta gäller 
även arbetslösa, att bli stämplad som passiv, lat arbetslös hänger ofta kvar långt efter personen 
börjat jobba igen. Därför måste arbetslösa vara mer noggranna med att ge ett bra intryck till 
människor, för att inte direkt bli ifrågasatta. Genom att NUEVO skyddar ungdomarna från att 
känna skam och tappa ansiktet så kan de börja bli avstämplade och normaliserade. Möten och 
interaktioner med andra människor får inte innebära att den arbetslösa måste skydda sitt 
ansikte, då kommer inte avstämplingen att lyckas (Goffman 12, 14-16, 22-23). 
 
Sammanfattning av teoretiska paralleller 
 
En avvikares bakgrund spelar en viktig roll i varför personen blev avvikare. Livshistorian 
bakom arbetslösheten, en svår skolgång med kompisar som skolkade och hamnade i fel banor. 
Den process som avvikarkarriären innebär för personen. Vårt beteende är inlärt genom de 
sociala samspel vi har med människor i vår närmsta omgivning. Hur man ska bemöta och 
arbeta med stämplade personer som arbetslösa. Ha en närmare kontakt med ungdomarna 
ansikte mot ansikte, vissa intresse och engagemang. Respektera deltagarna och hjälp dem på 
bästa sätt. Från avvikarkarriärens första steg till att du gjort det så många gånger att det blir 
svår vana att bryta. Varför vissa blir avvikare och andra inte beror på hur mycket personen har 
att förlora på att avvika. Hur mycket skam personen skulle känna inför att följa sina 
avvikarimpulser. Familjer, skolgången och utbildning är bland det viktigaste att lyckas med, 
sätter mer press och även stöttar sina barn att klara de motgångar, de stöter på i skolans värld. 
Narrativt motstånd är något som avvikare tar till för att de skäms för sin avvikande egenskap. 
Att på det sätter vissa en bättre bild av sig själva där avvikelsen inte är med eller så tydlig. Att 
skydda sitt ansikte i sociala sammanhang är viktigt för att interation med andra ska fungera. 
Stämpling är något som påverkar individen mycket för den går inte så lätt att bli av med. 
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Samhället försöker med att normalisera avvikande individer, med att lära dem att bli normala 
medborgare. Normalisering är något som NUEVO gör för att få ungdomarna att integrera i 
samhället igen.       
.      
Självkritiska reflektioner 
 
Till att börja med skulle jag ha försök att gått tillbaka mer i mitt material och jämföra analyser 
mer så att jag inte missade någon viktig kategori som egentligen borde ha varit med. Om jag 
hade haft mer tid kunde man gjort flera intervjuer för att mätta kärnkategorierna. Jag tror inte 
att de var mättade för att då skulle ingen ny data komma under intervjun, utan sista personen 
bara säga samma sak som de andra intervjudeltagarna hade sagt. Jag tyckte ändå att det hela 
tiden kom upp nya indikatorer och aspekter i varje intervju och det är ett tecken på att 
kärnkategorin inte är fullt mättade (Hartman, 72). Jag var väldigt dålig på att skriva memos 
som är minnesanteckningar över olika reflektioner under studiens gång. Det skulle ha varit till 
stor hjälp när jag sammanställde resultat delen. Nu kommer jag inte längre ihåg vad jag tänkte 
om en kategori eller en intervjusituation för tre månader sen. Det är något som jag definitiv 
kommer att försöka att förbättra till nästa gång (Hartman, 89, 90). I grundad teori ska studien 
presenteras med bra språklig beskrivningar. Skrivandet ska avspegla den del av verkligheten 
som har undersökts och svar på frågan. Vidare ska språket vara enkelt och det ska vara 
begreppslig klarhet. Allt detta kan jag inte säga att jag har lyckas med. Mitt skrivande hade 
avspeglat den verklighet jag vill undersöka, men mitt språk är inte enkelt och kortfattat. Det är 
absolut en befogad kritik att språket inte är tillräckligt enkelt (Hartman, 108-111).  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Mina förslag till fortsatt forskning är att intervjua personer på alla NUEVO i det fem olika 
städerna. Detta för att se om det finns skillnader och bredda materialet. Sen om det fanns tid 
kunde det var intressant att undersöka även en annan grupp arbetslösa förutom det unga 
arbetslösa. Om det är skillnad på hur du ser på dig som arbetslös, beroende på hur länge du 
varit det. Blir personen mer avtrubbad mot sin stämpling eller blir den bara värre med tiden? 
Det är en fråga som skulle vara intressant att få svar på. Sen kunde det vara givande att göra 
ännu en intervju med de sex personerna men ännu mer djupgående, hur det socialnätverket 
såg ut när de var yngre. Varför de just vill eller började umgås med de personer som rökte och 
skolkade, måste ju ha funnit andra personer att umgås med också. Fokusera på de första 
stegen i personernas avvikarkarriär och en mer ingående livsberättelse. Man kan även 
undersöka om det finns en könsaspekt på stämpling. Blir kvinnor mer stämplade som avvikare 
än män som avviker på precis samma egenskap. Då kan studien lägga fokus vid att ställa män 
och kvinnor mot varandra i dessa frågor om stämpling. En annan forskningsfråga som skulle 
vara relevant för en efterföljande studie är hur en institutions som NUEVO ska kunna väga 
upp de arbetslösa ungdomarna avvikarkarriär och alla andra hinder för avstämpling. För idag 
räcker inte den goda motivationen ända fram, fast den är på god väg. Vad skulle man kunna 
göra för att dessa ungdomar tar på sig jackan och går hemifrån komma till NUEVO, stället för 
att stanna hemma? Det skulle vara en mycket intressant fråga att få svar på, inte helt enkelt 
heller.        
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Sammanfattning 
 

I denna studie har jag undersökta de svårigheter institutionen NUEVO har med att lyckas 
avstämpla de arbetslösa ungdomarna. Jag fick då fram att NUEVO har många bra försök till 
att avstämpla ungdomarna, men den goda motivationen når inte ända fram. För att de 
arbetslösa ungdomarna har en stämplings historia i form av en avvikarkarriär i botten vilket är 
väldigt svårt att bortse från. För det har så stor påverkan på hur den arbetslösa ungdomen 
fungera idag. Hur det kan vara svårt att bryta en vana att strunta i att komma om personen har 
gjort det i flera år. Jag fick även fram att det finns ett antal hinder till avstämpling. Dessa 
hinder motverkar det arbetet som NUEVO gör för att ungdomarna ska komma dit. Det är en 
större problematik bakom stämplingen av de arbetslösa ungdomarna. Jag tror att det jag fått 
fram är aspekter som NUEVO inte i första hand har tänkt på. Därför finns det ingen enkel 
förklaring på varför NUEVO inte lyckas helt med att avstämpla alla de arbetslösa 
ungdomarna. För avstämplingen i sig kan förhindras och försvåras av många faktorer.  
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Intervju frågor 
 
Absolut först berätta om de forskning etniska kraven till intervjupersonen, informationskravet, 
samtycks kravet, nyttjande kravet, konfidentialitets kravet.     
Börja med frågor om personens ålder, fritidsintresse, sysselsättning och annat som är relevant 
bakgrunds uppgifter.   
 
1. Hur såg ditt liv ut innan du kom i kontakt med NUEVO? 
 
2. Hur kom du i kontakt med NUEVO?  
 
3. Hur länge har du varit med i NUEVO?  
 
4. Hur mycket vet du om NUEVO? 
 
5. Hur reagerade du när de först frågade om du ville börja delta i NUEVO? 
 
6. Vad berättade de till dig när du skulle skriva på pappret att vara med i NUEVO? 
(Ungdomar med särskilda behov är kriteriet, sa dom det och hur sa dom det?)  
 
7. Hur kändes det efteråt när du hade skrivit på? 
 
8. Vem var det som berättade att du skulle få delta i NUEVO istället för den verksamhet som 
du hade deltagit innan?  
 
9. Vilka aktiviteter har du deltagit i?   
 
10. Vem valde vilka aktiviteter du skulle gå på? 
 
11. Hur ofta deltar du i olika aktiviteter?  
 
12. Vilka aktiviteter planerad du att du ska delta i? 
 
13. Vad händer om du inte kommer på de möten eller aktivitet som du ska gå på?  
 
14. Brukar du delta på alla möten som det är bestämt att du ska vara med på? 
 
15. Vad gör du istället för att delta på mötena?  
 
16. Vilka krav ställer NUEVO på dig? 
 
17. Är NUEVO som du trodde det skulle vara eller är det annorlunda mot vad du trodde innan 
du började delta? 
 
18. Vad hoppas du på att få ut av att vara med i NUEVO? 
 
 
 


