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Förord 
Under denna tid av rapportskrivande och allmän existentiell ångest över vart 
framtiden bär, har marken ibland varit ostadig under fötterna. Med risk för att låta 
överdramatisk - eller kliché - har mina tålmodiga studiekamrater Sara Trangärd, 
Isabelle Blomfelt och Pontus Sandevärn hjälpt mig stå stadigt. Jag vill tacka Anna-
Lena Carlsson, universitetslektor i informationsdesign, för den tid och det 
engagemang hon lagt ner på mig och mitt arbete fastän hon inte haft plikt att göra 
detta. Jag vill även tacka min handledare Björn Fundberg. 

Jag vill också tacka Ann-Cathrine Frecon, produktionsledare på Arbetsförmedlingen i 
Stockholm, som har varit ett stöd och kunnat svara på många av de frågor som rör 
verksamheten. Till sist vill jag även tacka Maria Wretling och Emma Linnman som 
varmt välkomnade mig och berättade om YOU-projektet samt hjälpte mig med 
rekrytering och lokal till fokusgruppen.  
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Sammanfattning 

I mitt arbete har jag studerat klarspråk och retorik i myndighetstexter och avgränsat 
studien till informationsbroschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande får med sig vid inskrivning hos Arbetsförmedlingen.	  Det är ett 
informationsmaterial som alla arbetssökande får, oavsett vilken ålder eller vilka 
behov och förutsättningar de har. Syftet med min studie är därför att främja 
läsbarhet och läsvärde i Arbetsförmedlingens informationsmaterial till 
målgruppen arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år. I min studie har jag använt 
mig av tre metoder, en textanalys, en semistrukturerad fokusgrupp och en dold 
observation. Syftet med detta var att se hur kontexten påverkar 
Arbetsförmedlingens informationsmaterial och hur läsbar den är för målgruppen, 
att undersöka hur arbetssökande ungdomar resonerar om deras behov och 
yrkesframtidsdrömmar samt hur de förhåller sig till informationsmaterialet. 
Utifrån empiriska studier, teori och riktlinjer har jag skapat ett nytt 
informationsmaterial som är skrivet med ett retoriskt tilltal med pathosargument i 
kombination med klarspråk. Utifrån klarspråks riktlinjer har jag ökat 
begripligheten och målgruppsanpassningen i texten och genom pathosargument 
vill jag locka till läsning. Detta kan ersätta det informationsmaterial 
Arbetsförmedlingen ger ut idag vid inskrivning och är för målgruppen anpassad 
så att läsbarhet och läsvärdet har ökat. 
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Abstract 

I’ve studied plain language and rhetoric in government agency texts and have limited 
the focus of this study to the information brochure Välkommen till 
Arbetsförmedlingen that jobseekers get after registration at Arbetsförmedlingen. This 
information brochure is available for everyone who recently registered at 
Arbetsförmedlingen, no matter age, or what needs or conditions they have. The 
purpose with my study is therefore to promote readability and reading value in 
Arbetsförmedlingens information brochure for the target group young jobseekers 
between 19-25 years of age. I have used three methods in my study; a text analysis, a 
semi-structured focus group and a hidden observation. The purpose of this was to see 
how the context affects Arbetsförmedlingens information brochure and how readable 
it is to the target group, even to explore how young jobseekers reason about their 
needs, professional future dreams and how they relate to the information. Based on 
empirical studies, theory and guidelines, I’ve created a new information brochure that 
is written in plain language, combined with a rhetorical form of address and pathos 
arguments. Based on plain language guidelines I have created a text that has 
increased readability, and with pathos arguments try to attract reading. This 
information brochure is adapted to the target group and therefore increases readability 
and reading value, and may replace the information that Arbetsförmedlingen hands 
out today.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ungdomsarbetslösheten är ett aktuellt och rådande samhällsproblem och i 
november 2013 var det ca 13 000 arbetslösa ungdomar inskrivna på 
Arbetsförmedlingen (2013) i Västerås. Arbetsförmedlingen är en statlig 
myndighet vars uppdrag är att sammanföra arbetsgivare med arbetstagare och 
kommunicerar med två målgrupper: arbetssökande som söker jobb/vill byta jobb 
eller arbetsgivare. De har ingen information anpassad för målgruppen 
arbetssökande ungdomar, men har flera stödsystem som på olika sätt hjälper den 
gruppen att komma in i arbetslivet. De olika stödsystemen hjälper arbetssökande 
ungdomar med praktiklösningar och närmare samarbeten med lokala 
arbetsgivare. Hammarström (1996), universitetslektor och docent i 
folkhälsovetenskap vid institutionen för allmänmedicin, säger att arbetslöshet 
bland ungdomar ”utgör ett av de allvarligaste problemen i dagens samhälle”. 
Denna artikel är skriven 1996 och ungdomar har med största sannolikhet inte 
samma livsstil då som idag, 2014, men problemet är lika aktuellt idag som då. 
Vårt samhälle är beroende av att det finns arbetskraft och att unga skaffar sig den 
kompetens som behövs vid kommande generationsskiften. Konsekvenserna av 
arbetslöshet påverkar även individens hälsa. Hammarström (1996) gör en 
översikt av den forskning som är gjord inom området och konstaterar att 
arbetslöshet är en riskfaktor för såväl kroppslig som psykisk ohälsa, och ger 
försämrade hälsovanor och sociala konsekvenser.  
 
Vid inskrivning hos Arbetsförmedlingen är det många ungdomar som möter en 
ny verklighet och får med sig ett informationsmaterial som ska bemöta deras 
frågor angående Arbetsförmedlingen och hur arbetssökandet går till. Det är ett 
informationsmaterial som alla nyinskrivna på Arbetsförmedlingen får, oavsett 
ålder, etnicitet eller vilka behov och förutsättningar man har. Eftersom 
Arbetsförmedlingen är en myndighet, behöver de förhålla sig till det faktum att 
det är lag på att skriva begripligt. Språklagens (2009:600) elfte paragraf säger 
nämligen att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. 
Det språk som är ”vårdat, enkelt och begripligt” kallas klarspråk, som alla 
myndigheter förhåller sig till dagligen. Mer om vad klarspråk är tittar jag närmare på 
under avsnittet 2. Teori och riktlinjer. Klarspråksarbetet utvecklas och omarbetas 
ständigt i myndighetstexter vilket Språkrådet (2014) belönar genom prisutdelning av 
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Klarspråkskristallen varje år till en myndighet, kommun eller landsting för att 
belöna goda resultat i klara texter och som en uppmuntran för fortsatt goda 
språkvårdsinsatser. Klarspråkskristallen gick den 8 maj i år (2014) till 
Jordbruksverket för sitt nytänkande, långsiktiga klarspråksarbete och användning 
av Klarspråkstestet som på ett nytt sätt gjort testresultaten mätbara. De har gjort 
att skribenterna kunnat vara delaktiga i mätningarna och kunnat använda sig av 
detta när de skriver mottagaranpassade texter.  

1.2 Problemformulering 
Jag studerar retorik och klarspråk i myndighetstexter, för att ta reda på hur det 
retoriska greppet pathos kan kombineras med klarspråk i myndighetstexter som både 
ska informera och locka till läsning, i syfte att främja läsbarhet och läsvärde i 
Arbetsförmedlingens informationsmaterial till arbetssökande ungdomar.  
 

1.2.1 Frågeställningar 

 
1. Vilken forskning har tidigare gjorts inom området? 
2. Hur informerar och tilltalar Arbetsförmedlingen arbetssökande ungdomar 

mellan 19-25 år via deras informationsmaterial som de får vid 
inskrivning? 

3. Hur resonerar målgruppen om deras behov och yrkesframtidsdrömmar? 
4. Hur förhåller sig målgruppen till informationsmaterialet? 
5. Vad är klarspråk? 
6. Vad är pathosargument inom retoriken? 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med min studie är att genom teori och empiri söka kunskap inom området, 
för att främja läsbarhet och läsvärde i Arbetsförmedlingens informationsmaterial 
till målgruppen arbetssökande ungdomar. Detta med målet att arbetssökande 
ungdomar ska läsa informationsmaterialet.  

1.3 Målgrupp 
Arbetsförmedlingen anpassar inte idag sin information till specifika 
åldersgrupper. Deras målgrupp är arbetssökande som söker eller vill byta arbete 
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och även målgruppen arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har olika stödsystem som 
de informerar om till arbetssökande under 25 år, men det finns ingen information 
anpassad för arbetssökande i olika åldersgrupper som har olika behov och 
förutsättningar. Därför valde jag målgruppen arbetssökande ungdomar mellan 19-
25 år som är nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, som redan är en stor grupp hos 
Arbetsförmedlingen. Det som utmärker den gruppen är att de inte har varit 
inskrivna längre än några år som längst, och har inte mycket kunskap eller 
erfarenhet om arbetsmarknaden.  

1.4 Avgränsningar 
I min studie har jag avgränsat mig till att titta på hur myndigheten 
Arbetsförmedlingen informerar och tilltalar arbetssökande ungdomar mellan 19-
25 år, genom att analysera texter i det informationsmaterial arbetssökande får vid 
inskrivning. Detta är endast en – bland många – kanaler som Arbetsförmedlingen har.  
Jag valde att fokusera och analysera detta informationsmaterial eftersom det är den 
första skriftliga informationen arbetssökande får efter inskrivning och det är ett 
relevant exempel på hur Arbetsförmedlingen tilltalar och informerar deras klienter.  
 
Jag har gjort en avgränsning vad gäller målgrupp och riktar in mig på att 
informera till arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år. Detta är en grupp som 
Arbetsförmedlingen har anpassade stödsystem till, men det finns ingen 
målgruppsanpassad information till den målgruppen. Vad gäller metoder har 
avgränsningar tvingats ske med hänsyn till arbetets omfattning på 15 hp. Jag har 
genomfört endast en fokusgrupp med fyra personer, vilket är en mycket liten 
undersökningsgrupp som inte är representativ för målgruppen. Jag har även 
deltagit på en informationsträff för arbetssökande ungdomar i syfte att få kunskap 
om målgruppen. De var 25-30 stycken och cirka 5-10 som uttalade sig under 
mötet vilket också är en liten undersökningsgrupp som inte heller kan motsvara 
en representativ målgrupp. I min studie har jag heller inte utfört någon 
utprovning för att testa min gestaltning. I min gestaltning har jag valt att lägga 
fokus på texten, och inte den grafiska designen som jag utformat efter designen 
Arbetsförmedlingens grafiska profil. Detta är viktigt att påpeka eftersom 
gestaltningen kommer vara skriven i dels klarspråk, som uppmanar skribenten att 
”tänka på textens utseende” (Hedlund 2013:7).  
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Jag har valt att utesluta arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år som har 
svårigheter att söka jobb på grund av sociala eller fysiska handikapp, eller för de 
som vill söka arbete eller studera utomlands. Detta eftersom de också har olika 
behov av information. Jag har även valt att utesluta åldersgruppen 16-19 år som 
är en grupp som inte har läst gymnasiet och har andra behov och förutsättningar 
än arbetssökande mellan 19-25 år.   

1.5 Centrala begrepp 
 

1.5.1 Läsbarhet och läsvärde 
Läsbarheten i en text definieras av läsarens förmåga att förstå informationen och detta 
utifrån innehåll och presentationen av innehållet (Pettersson 2002:50). Även hur väl 
anpassad informationen är efter mottagarens och hens förmåga att förstå innehållet. 
Enligt Terminologicentrum (www.tnc.se) definieras läsvärdet i en text efter 
innehållets kvalitet och relevans för läsaren.  
 
1.5.2 Klarspråk i myndighetstext 
Klarspråk är ett samlat begrepp för den språkvård som riktar in sig på att underlätta 
kommunikation mellan myndigheter och medborgare (Nyström Höög 2012:17) och 
innehåller riktlinjer för att myndighetstexter ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och 
begripligt sätt (Språkrådet 2014). Detta tittar jag närmare på under min teoridel. 
 
1.5.3 Retorik/pathosargument 
Retorik är ett verktyg för att övertyga, i denna studie med hjälp av skrift, och gör 
detta med de tre främsta retoriska strategierna; ethos, logos och pathos. Ethos handlar 
om den karaktär avsändaren låter visa upp, logos handlar om att väcka mottagarens 
förnuft och pathos mottagarens känslor (Grinde 2008:29). Pathosargument kan väcka 
känslor hos mottagaren genom att till exempel måla upp en möjlighet, visa på 
konsekvensen av ett beslut eller den nytta för samhället som beslutet innebär 
(Karlberg & Mral 1998:43). Detta tittar jag närmare på under min teoridel. 
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1.6 Tidigare forskning 

 
1.6.1 Pathos som argumentationsteknik 
Användningen av pathos som argumentationsteknik i informativa sammanhang 
ger effekt som får människor att handla. Ett exempel på detta i en artikel av 
Myers (2007), där människor efter att ha drabbats av skuldkänslor vid läsning av 
välgörenhetsbrev använts – skänkt mer pengar. Undersökningen visar att det finns 
stilistiska särdrag i texter, ord och bokstäver som fungerar som effektfulla retoriska 
grepp, med fokus på pathos. Dessa grepp är användningen av värdeladdade ord flera 
gånger i en text för att belysa olika perspektiv, att använda retoriska frågor med 
argumenterande svar och även användningen av parallellism (ett stilmedel som 
används för att betona någonting genom upprepningar) (Myers 2007:12). Denna 
artikel är inte baserad på annat än litteraturstudier och är alltså inte styrkt av egna 
forskningsmetoder som kan ha lett till andra slutsatser.  

I en annan artikel av Greer (2010:2) beskriver hon att med hjälp av retoriska 
strategier (ethos, logos och pathos) går det att motivera finansiering av statligt 
finansierade program i utvärderingsrapporter. Hon menar att det är svårt att skriva 
utvärderingsrapporter på ett sätt som motiverar mottagarna att fortsätta med 
programmet. Resultatet av Greers (2010:2) undersökning gestaltas med riktlinjer som 
offentliga administratörer kan ta stöd i när de ska övertyga skeptiska mottagare. 
Resultatet av studien visar att alla tre strategier, logos, pathos och ethos, krävdes för 
att få mottagaren att både ta till sig informationen och övertalas. Men pathos största 
bidrag till utvärderingsrapporterna är att det enligt Greer (2010:15) ger ”emotional 
reasons to continue these valuable programs”.  

 
1.6.2 Narrativ storytelling engagerar ung målgrupp  
I en studie av Zerba (2008) undersöktes det varför unga vuxna inte läser tryckta 
nyhetstidningar och hur användningen av narrativ storytelling på ett positivt sätt kan 
ändra detta. I USA är det 23 procent av de som är 18-24 år som inte läser nyheter alls 
enligt Pew Research Center (2006a, citerad i Zerba s.94). Läsbarheten i dessa 
nyhetshistorier kan påverka varför unga inte läser dem och Zerba (2008:94) fastställer 
att det som påverkar att unga vuxna inte läser tryckta nyhetstidningar är; tidsbrist, 
användningen av ett annat nyhetsmedium, kostnad och även lågt intresse. Tidigare 
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dålig erfarenhet av läsning i kombination med negativa känslor inför att läsa är också 
bidragande orsaker enligt Zambo och Brem (2005a, citerad i Zerba s.94). Detta gör 
också att många förväntar sig att misslyckas och tror inte att de kommer att förstå 
texten, vilket bidrar till att de inte ens börjar läsa enligt Pintrich och Schunk (2002a, 
citerad i Zerba s. 94).  

Narrativt skrivande är effektivt när man önskar engagera, väcka känslor och 
personifiera berättelser för läsaren enligt Beasley (1998a, citerad i Zerba s. 95). 
Varför greppen narrativ och storytelling fungerar, finns det flera exempel på i studien. 
Bland annat visar det sig att narrativa berättelser med ”direkta” citat och verb som är 
”punchy”, alltså effektiva eller slagkraftiga, samt adjektiv kunde positivt påverka 
inställningen hos läsare som är 18-22 år enligt Donohew (1982a, citerad i Zerba s. 
95). Resultaten i denna studie visade att i två av de tre berättelser som utprovades, 
kan narrativa berättelser förbättra läsupplevelsen. En av slutsatserna i studien är att 
narrative storytelling kan ha en positiv effekt på hur ungdomar tar till sig, lär sig, 
intresserar sig och underhålls av informationen (Zerba 2008:99-100). 

 
1.6.3 Klarspråk och begriplighet 
På uppdrag av Justitiedepartementet gjorde Stadskontoret en utvärdering av 
begripligheten i myndighetstexter. Uppdraget innehöll också att analysera vilket stöd 
myndigheterna kan behöva i sitt framtida språkvårdsarbete. Myndighetstexter 
prövades av myndighetsskribenter och språkexperter och det visade sig att tre texter 
av nio fick kritik för begriplighetsproblem. Problemen rörde långa och omständliga 
meningar med svåra ord och fraser. Även mottagaranpassningen i texten kritiserades. 
Detta syntes senare i resultatet av utvärderingen, som visade att mottagaranpassning 
är avgörande för att myndighetstexter ska vara begripliga för mottagaren. Den 
fullständiga utvärderingen mynnade ut i rapporten På väg mot ett bättre 
myndighetsspråk (2001:18). Genom att utvärdera texterna kunde brister i hur 
budskapet framhävdes i texterna och vad som var syftet med texten synliggöras. 
Utvärderingen ledde också till diagnosinstrumentet Klarspråkstestet som bedömer 
kvalitén och testar vanliga texttyper hos myndigheterna.  

Tio år senare gjorde Nyström Höög m.fl. (2012:101-102) en undersökning av hur 
myndighetstexter utvecklats sedan Statskontorets utvärdering och hur begripligheten 
fungerar. Där kunde man se att de mått för läsbarhet, som användes i Stadskontorets 
utvärdering, lett till att myndighetstexter blivit mer begripliga idag. Undersökningen 
visade också att tilltalet, framförallt du-tilltalet, har ökat. Språkrådet (2014) har idag 
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ansvar för språkvården idag i Sverige och därmed även för klarspråksfrågor. De 
har skapat handboken Klarspråk lönar sig (2013) som ger myndigheter, 
kommuner och landsting verktyg, råd och tips för att arbeta med klarspråk.  

 
1.6.4 Klarspråk ökar uppfattningen och förståelsen  
I en studie om användningen av klarspråks riktlinjer vid skrivning av miljöpolitiska 
dokument visade det sig att användning av pronomen, bland annat, påverkade 
förståelsen hos läsaren. Problemet med de miljöpolitiska dokumenten har 
uppmärksammats av både beslutsfattare, intressenter och allmänheten som säger att 
dokumenten är svåra att förstå och sänker därmed trovärdigheten hos myndigheter. 
Jones m fl. (2012:332) berättar att det är viktigt att förstå att klarspråk inte är samma 
sak som ”everyday ’understandable’ language or generally more ’readable’ 
language”. Vidare berättar dem att klarspråks riktlinjer tolkas av skribenten som kan 
ha en annan syn på läsbarhet och begriplighet än en lekmans. Flera myndigheter 
efterfrågade högre kvalité i deras miljöpolitiska dokument och studien undersöker hur 
användningen av klarspråks riktlinjer i dessa dokument kan påverka uppfattningen 
och förståelsen av texterna hos läsarna. Det visade sig också att frågande rubriker och 
den allmänna designen påverkade uppfattningen av dokumenten (Jones m fl. 
2012:331). Resultaten av studien visar att klarspråkets riktlinjer och föreskrifter kan 
ge effekt hos läsaren vid läsning av miljöpolitiska dokument och läsarna tyckte att 
informationen var lättare att hitta när texten var skriven med personliga pronomen. 
Slutligen visade det sig att frågande rubriker tillsammans med personliga pronomen 
gav mest positiv effekt hos läsaren. (Jones m fl. s.364-365). 
 
1.6.5 Summering och analys av tidigare forskning 
Min forskningsöversikt visar att pathos som argumentationsteknik kan väcka känslor, 
klarspråks inverkan i myndighetstexter ger positiv effekt på begripligheten och 
mottagaranpassningen i texterna. Användningen av pathosargument engagerar och 
har använts i information där användarna aktivt har handlat på grund av skuldkänslor 
(Myers 2007). I den andra artikeln av Greer (2010) skapade de retoriska greppen, 
logos, ethos och pathos i kombination, effekt hos skeptiska mottagare. Men 
pathosargumenten i sig gav användarna emotionella orsaker att fortsätta göra något 
som de tidigare varit skeptiska till. I min undersökning kan jag inte utgå från att min 
målgrupp har en skeptisk syn på Arbetsförmedlingens information, men Greers 
(2010) artikel kan bidra till större förståelse om retoriska strategier för min studie. 
Klarspråk, som uppkom i utvärderingen av myndighetstexters begriplighet, har 
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bidragit till att myndighetstexter blivit både begripligare, mer användarorienterade 
och fått ett ökat tilltal. Men Jones m fl. (2012:332) understryker i sin undersökning att 
klarspråk inte behöver vara läsbart för läsaren, eftersom avsändaren inte alltid har 
målgruppen i åtanke vid skrivandet av text.  

I tidigare forskning har jag också hittat studier på när narrativ storytelling förhöjt 
läsupplevelsen hos ungdomar. Zerba (2008) berättar att ungdomarnas dåliga 
läsupplevelser av nyhetstidningar sedan tidigare påverkade hur de ställde sig inför att 
fortsätta läsa den typen av texter. Tron om att de inte kommer att förstå texten, gör att 
de väljer att inte ens försöka. Eftersom ett av de största målen med narrativt skrivande 
är att väcka känslor, precis som pathosargument också vill göra, är detta relevant för 
min studie.  

2. Teori och riktlinjer 
Här beskrivs och diskuteras för min studie relevanta teorier och riktlinjer inom 
informationsdesign; klarspråk och pathosargument inom retoriken.  
 
2.1 Klarspråk 

Terminologicentrum (2014) ”verkar för en effektiv fackspråklig kommunikation i 
svenskt näringsliv och i samhället” och får statligt bidrag ifrån Näringsdepartementet. 
Deras definition av klarspråk är; ”språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de 
avsedda mottagarna”. Språkrådet (2014) är idag ansvariga för all klarspråksarbete i 
Sverige och arbetar med att främja klarspråk i myndigheter, kommuner, landsting, 
universitet, organisationer och företag. Detta eftersom Språklagens (2009:600) elfte 
paragraf säger att ”språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt” 
vilket innebär att språkbruket i myndighetstexter ska vara anpassat till klarspråk.  
Språkrådets (2014) definition av klarspråk är; ”myndighetstexter skrivna på ett 
vårdat, enkelt och begripligt språk.”. Detta för att alla medborgare ska förstå texter 
skrivna av myndigheterna och för att demokrati ska kunna råda. Nyström Höög 
(2012:17) säger att ”klarspråk är på så vis ett samlat begrepp för den språkvård som 
särskilt riktar in sig på att underlätta kommunikation mellan myndigheter och 
medborgare”. I Språkrådets handbok Klarspråk lönar sig (Hedlund 2013:7) beskrivs 
några av klarspråksprinciperna som skribenten ska ha i åtanke vid skrivning av 
klarspråk: 

• tänk på läsaren 
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• vägled läsaren 

• skriv det viktigaste först 

• skriv kort 

• undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord 

• förklara svåra men nödvändiga termer 

• använd en naturlig ordföljd 

• använd ett aktivt språk 

• sammanfatta längre texter 

• tänk på textens utseende 

Förutom att det är lag på att skriva begripligt, ger klarspråk bättre kommunikation, är 
bra för demokratin, ökar medborgarnas förtroende och sparar tid och pengar 
(Hedlund 2013:10). 

 
2.2 Pathosargument inom retoriken 
Retorik är grundverktyget för att övertyga, både i tal och skrift, och gör detta med de 
tre främsta retoriska strategierna; ethos, logos och pathos. Ethos handlar om den 
karaktär avsändaren låter visa upp, logos handlar om att väcka mottagarens förnuft 
och pathos mottagarens känslor (Grinde 2008:29). Hellspong (2013:77) tar upp den 
retoriska utgångspunkt som baseras på den helhet som talet, talaren och publiken 
utgör. Eller i mitt fall; texten, skribenten och mottagaren. Och mot det sistnämnda, 
mottagaren, gäller pathos som betyder ”känsla” och påverkar lyssnaren genom 
skribentens ord och sätt. Grinde (2008:81-82) belyser att det inte är möjligt att dra en 
gräns mellan begreppen ethos och pathos eftersom skribenten behöver känna de 
känslor som man vill väcka hos sin publik. En princip som finns för att väcka 
mottagarens känslor är att göra det med konkretion, vilket innebär att ge målande och 
livfulla beskrivningar för att väcka känslor. Detta genom att ge konkreta detaljer, vara 
specifik och tydlig för att mottagaren ska kunna se scenariot skribenten målar upp 
framför sig (Grinde 2008:87). För att kunna argumentera på ett sätt som når 
mottagarens känslor med ett retoriskt tilltal – finns pathosargument. För att kunna 
föra pathosargument, och argument i sig, behöver argumentationen bygga på en tes. 
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Teser är avsedda att övertyga och stödjs av argument som är skäl ”för att påståendena 
är rimliga, riktiga och relevanta” (Karlberg & Mral 1998:36). Om argumenten inte är 
tillräckligt starka, eller inte bär, blir effekten av budskapet negativt. Några exempel 
på hur pathosargument kan användas ger Karlberg & Mral (1998:43) exempel på: 

• Genom att talaren målar upp en möjlighet, ett positivt framtidsperspektiv som 
inbringar hopp. 

• Genom att visa på konsekvensen av ett beslut eller påvisa den nytta för 
samhället som beslutet innebär.  

• Vid moralisk argumentering, genom att framhäva människors skyldighet att 
engagera sig för en sak eller ta ställning. 

• Genom att tala till publikens rättskänsla genom att påvisa de rättigheter som 
medborgaren har i samhället enligt Hellspong (1992a, citerad i Karlberg & 
Mral s.43) 

Våra känslor är avgörande när vi skapar omdömen eller fattar livsavgörande beslut. 
Och pathosargumenten kan få mottagaren att känna för talarens sak (Grinde 
2008:80). Enligt Grinde (2008:82) handlar pathos om att försätta mottagarna i ett 
känsloläge och vara medveten om vad det är som faktiskt rör en publik. Detta innebär 
att man måste ha en förståelse för mottagarens känslor där retoriken kan vara en 
teknik för att undersöka deras attityder. För att kunna väcka känslor finns det tre 
aspekter att ta hänsyn till enligt Grinde (2008:82), ”vad känslan består i, vilken 
situation som känslan kan uppstå i samt vilka typer av beteenden som väcker en viss 
känsla”.  

 
2.2.1 Källkritik 

De källor och författare jag tagit stöd av i teoribeskrivningen av pathosargument inom 
retoriken är relevanta för ämnet. Hellspong som skrivit Argumentations retorik är 
professor emeritus i retorik på Södertörns Högskola (http://webappl.web.sh.se) och 
har ett trettiotal publikationer, främst om retorik och retorikens inverkan på talet, 
språket och bild. Grinde (2008) är filosofie doktor och universitetslektor i retorik vid 
Uppsala Universitet och undervisar på flera högskolor om ämnet. Karlberg (1998) har 
arbetat som retoriklärare vid högskolan i Örebro och är idag informatör på 
Trafikverket (trafikverket.se). Mral (1998) är docent i kommunikationsvetenskap och 
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undervisar i teoretisk och praktisk retorik vid högskolan i Örebro.  

3. Metoder 
Här beskrivs valda metoder och motiveringen till varför jag valt dessa metoder. 
Därefter följer en beskrivning av hur min textanalys respektive min semistrukturerade 
fokusgrupp genomfördes, samt sammanfattning och analys av mina empiriska 
studier. 

3.1 Textanalys 
En textanalys ger verktygen för att på ett kritiskt och ifrågasättande sätt analysera en 
text och på detta sätt granska en texts öppna eller dolda budskap (Hellspong 
2011:13). Eftersom jag i denna undersökning tittar på hur Arbetsförmedlingen 
informerar arbetssökande vid inskrivning, väljer jag att analysera 
informationsmaterialet klienten får med sig efter inskrivning. Målet med min 
textanalys är att analysera informationsmaterialet och se vad som brister, respektive 
fungerar i texten. Informationen ryms i två informationsbroschyrer där den ena heter 
Välkommen till Arbetsförmedlingen och den andra heter Ersättning vid arbetslöshet 
som ligger i en A4-mapp och på framsidan står det; ”Vad gör du imorgon?”.  

För att få svar på min frågeställning angående hur Arbetsförmedlingen informerar 
och tilltalar arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år via deras informationsmaterial 
som de får vid inskrivning, har jag valt att fokusera analysen på endast en av 
broschyrerna. Broschyren jag valt att analysera heter Välkommen till 
Arbetsförmedlingen och berör Arbetsförmedlingen som verksamhet, möjligheterna att 
arbeta utomlands, när en arbetssökande behöver extra hjälp, har speciella behov och 
när arbetsgivaren kan få ersättning. Broschyren handlar även om hur den 
arbetssökande kommer igång med arbetssökandet och hur en jobbansökan kan se ut. 
Jag väljer att analysera den broschyren för att den, till skillnad från den andra, 
erbjuder mer allmän information som berör alla inskrivna. Dessutom är båda 
broschyrerna skrivna och utformade på samma sätt.  För en arbetssökande finns även 
information tillgänglig på bland annat arbetsförmedlingens hemsida, via annat 
broschyrsmaterial på Arbetsförmedlingen, via deras Facebooksida och en digital 
tidning på nätet och filmer. Men jag valde att analysera detta informationsmaterial 
eftersom det är den första skriftliga informationen som den arbetssökande får med sig 
efter inskrivning. Det är också ett relevant exempel på hur Arbetsförmedlingen 
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tilltalar och informerar deras klienter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschyren som jag gör en textanalys på. 

Jag väljer att göra en kontext- och läsbarhetsanalys inom utrymmet för min 
textanalys eftersom jag är intresserad av om och hur kontexten fungerar och 
påverkar informationsmaterialet, samt hur begriplig, läsbar och läsvärd 
informationsmaterialet är för målgruppen. Jag har valt att göra kontextanalysen 
utifrån Hellspong och Ledins (1997) textmodell i Vägar genom texten eftersom de i 
lägger större vikt på kontexten och erbjuder fler verktyg för att analysera detta än vad 
Hellspong (2011) i Metoder för brukstexter har. Källan till metoden för 
kontextanalysen av Hellspong & Ledin (1997), som är ifrån 1997, motiveras enligt 
mig genom att en kontextanalys trovärdighet definieras utifrån de skriftliga och 
analyserande verktyg som finns tillhanda i metoden och inte av samtiden.  Hellspong 
är professor emeritus i retorik på Södertörns Högskola (http://webappl.web.sh.se) och 
har ett trettiotal publikationer, främst om retorik och retorikens inverkan på talet, 
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språket och bild. Ledin är professor på Örebro Universitet (oru.se) och undervisar 
samt forskar. Han har också ett trettiotal publikationer om olika texttyper och genrer. 
De båda har stor erfarenhet av att undervisa i textanalys.  

3.1.1 Vad är en kontextanalys? 
”För att tränga in i en text måste vi sätta oss in i dess kontext – den hjälper oss att 
förstå texten liksom att förklara den”, menar Hellspong och Ledin (1997:42). Alla 
texter befinner sig i en viss kontext och innehållet samt språket måste ses i sitt 
sammanhang. Aspekter som hur, var eller på vilket sätt läsaren möter texten berättar 
något om textens yttre villkor och vilken betydelse den har för mottagaren. Jag gör en 
kontextanalys och fokuserar på situationskontexten som utifrån olika förutsättningar 
påverkar förhållandet mellan avsändaren och mottagaren. (Hellspong & Ledin 
1997:49-50).  

3.1.2 Vad är en läsbarhetsanalys? 
Läsbarheten i en text bestäms utifrån hur väl det går att använda en brukstext för ett 
visst syfte. Men hur lätt eller svår en text är att läsa beror också på vilka krav den 
ställer på läsaren där en svår text kräver tid, ansträngning, motivation, förkunskaper 
och lässkicklighet av läsaren. Texter kan vara olika läsbara för olika målgrupper och 
behöver alltså målgruppsanpassas för att vara läsbar (Hellspong 2011:85). En 
läsbarhetsanalys är bäst för texter med informativt syfte och syftet med den är att 
bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare med vissa mål (dess läsbarhet), hur 
stora krav den ställer på motivation och förkunskaper (dess lättlästhet) och hur lätt 
den är att avläsa för ögat (dess läslighet) enligt (Hellspong (2011:86).  

Verksamhet 
Myndigheten Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som är avsändare och 
producent av materialet jag analyserar. Arbetsförmedlingen (2014) har en hemsida, 
arbetsformedlingen.se där de informerar om att de är ”Sveriges största förmedlare av 
arbeten” och deras uppgift är att ”sammanföra arbetsgivare med arbetssökande”. De 
är alltså skyldiga ur demokratisk synpunkt att informera medborgare och inskrivna 
arbetssökande om verksamheten och hur Arbetsförmedlingen arbetar för att 
arbetssökande ska få ett arbete. De har flera olika kanaler och medier att informera 
genom, bland annat finns all information som finns i informationsbroschyren på 
arbetsförmedlingen.se. De har även en Facebooksida.  

Deltagare 
Det finns flera deltagare i denna text. Två av deltagarna är Arbetsförmedlingen, 
avsändaren, och den arbetssökanden, mottagaren. Men en tredje deltagare är 
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regeringen som Arbetsförmedlingen behöver anpassa sig efter. 
Arbetsmarknadsdepartementet (2013) formulerar, på uppdrag av regeringen, ett 
regleringsbrev som innehåller de övergripande målen och prioriteringarna för 
verksamheten som påverkar hur och med vilka finansiella förutsättningar 
Arbetsförmedlingen kan använda sin kommunikation. Det finns flera parter, 
organisationer, kommuner och myndigheter som samarbetar med Arbetsförmedlingen 
(2014) och dessa är bland annat Försäkringskassan som arbetssökande kan få stöd av.  

Broschyren får mottagaren i samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen och 
syftet med broschyren är otydligt. Detta eftersom broschyrens namn Välkommen till 
Arbetsförmedlingen indikerar att innehållet endast handlar om Arbetsförmedlingen. 
Men innehållet syftar till att informera mottagaren om Arbetsförmedlingen, 
förväntningarna de har på den arbetssökande och hur arbetssökanden kan få stöd i 
starten/det pågående arbetet med att leta arbete.  

Arbetsförmedlingen har en maktposition utifrån uppdraget i regleringsbrevet från 
regeringen och läsaren är beroende av Arbetsförmedlingen för att, till exempel, få 
arbetslöshetsersättning och andra bidrag. Deltagarna, avsändare och mottagare, har 
därför en asymmetrisk relation som enligt Hellspong & Ledin (1997:53) innebär att 
deltagarna har olika rättigheter och skyldigheter mot varandra vilket gör relationen 
mellan dem asymmetrisk. Den relationen går att utläsa mellan raderna i eftersom 
Arbetsförmedlingen vill informera om hur den arbetssökande ska förhålla sig till 
deras tjänster, möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Genom att i texten formulera 
att ”Om du söker jobb i Europa kan vi hjälpa dig med information om hur du bäst 
lyckas med det” uttrycker de sin maktposition. Här berättar Arbetsförmedlingen att de 
”hjälper” och att de även har ”information om hur du bäst lyckas”, vilket ger läsaren 
en beroendeposition till Arbetsförmedlingen.  

Kommunikationssätt 
Textens funktion är att förmedla och informera om verksamheten, deras sätt att arbeta 
och även medborgarens situation och skyldighet; ”såhär söker du jobb och såhär ser 
en jobbansökan ut”.  Texten har även en bred kod och deras avsändarroll, det vill 
säga myndighetsroll, genomsyrar texten och de vill genom språket informera en bred 
målgrupp. Detta märks främst eftersom avsändaren enligt Hellspong & Ledin 
(1997:55) ”vädjar till det allmänna och gemensamma för många och mycket”. 
Arbetsförmedlingen vädjar till det allmänna genom att beskriva vägen till jobb på 
detta sätt; ”Ibland kan bästa vägen till ett nytt jobb vara via en praktikplats, en 
arbetsmarknadsutbildning eller hjälp med att starta eget företag. Om din 
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arbetsförmedlare bedömer att du skulle ha nytta av stödet diskuterar ni det 
tillsammans.”. Här presenteras flera olika lösningar som kan vara aktuella för läsaren 
och informationen är på en allmän nivå.  

Lässituationen 
Målgruppen för texten är Arbetsförmedlingens målgrupp, de som söker eller vill byta 
arbete och arbetssökande kan vara mellan 16-64 år gamla. Ett läsmål med texten 
grundar sig alltså i vad läsaren har för förkunskaper och vad för typ av information 
läsaren är i behov av. Det kan vara att få mer kunskap kring processen att söka ett 
arbete eller att få mer kunskap om hur man utformar ett cv med personligt brev. I det 
första kapitlet i informationsbroschyren under första mellanrubriken ”Hitta jobbet på 
vår webbplats” introduceras läsaren i tjugotvå rader text om hur man kan hitta mer 
information på deras hemsida. Detta innebär alltså att läsaren introduceras och 
hänvisas till en annan plats, en annan informationskanal, att hämta information ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsaren hänvisas till en annan informationskanal på första sidan. 
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Textens grafiska form 

Allmänt är texten lätt att läsa och har en konsekvent struktur. Den är språkligt korrekt 
och har inte några grammatiska felaktigheter eller stavfel. Teckengraden är lagom 
stor i ca 11-12 punkter, vilket enligt Hellmark (2004:27) anses vara en lämplig 
teckengrad för löpande text. Konsekvent finns det två textspalter vilket gör att 
radlängden minskar och är i genomsnitt 48 tecken per rad och ”den ideala radlängden 
55-65 tecken per rad” enligt Hellmark (2004:31). Typsnittet är en antikva, vilket 
lämpar sig bäst i tidskrifter och böcker enligt Hellmark (2004:26) och ”de inre 
formerna i bokstäverna i goda antikvatypsnitt är mer dynamiska och har en 
framåtsträvande rörelse i läsriktningen”. Detta gör texten lättare att läsa och bidrar till 
högre läsbarhet. Det finns tydliga mellanrubriker som bidrar till en mer överskådlig 
struktur. Detta bidrar även till at texten har logiska pauser i läsningen. Bilderna i 
broschyren är på ett logiskt sätt indelade vid de olika kapitelrubrikerna. Det finns 
större bilder som tar upp halva omslag till mindre bilder som tar upp ¼ av ett omslag. 
Kopplingen mellan bild och text är ibland otydlig och avsaknaden av bildtexter 
påverkar detta. Enligt Hellmark (2004:109) behöver alla bilder ha en bildtext för att 
läsaren ska kunna bläddra, titta på bilderna och förstå sammanhanget utan att ha läst 
texten. Eftersom de flesta bilder i informationsbroschyren inte ger någon kunskap om 
sammanhanget, utan endast kompletterar textens innehåll – kan detta påverka 
förståelsen av innehållet negativt.  

Hellmark (2004) är grafisk designer och bokformgivare med bakgrund som journalist 
och förlagsredaktör. Han har skrivit böcker om tryckfrihet, journalistik och typografi.  

Textens språk 
Språklagen (2009:600) säger att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt”. Eftersom Arbetsförmedlingen är en offentlig myndighet och 
har en demokratisk samt en laglig plikt att kommunicera med ett rent språk behöver 
de anpassa sina myndighetstexter enligt klarspråk. Textens ord är inte svåra att förstå, 
men detta beror på vem läsaren är. Men ord som kan uppfattas svåra av målgruppen 
är till exempel arbetsmarknadsutbildning, subventionerad eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering, men dessa begrepp dominerar inte innehållet. De facktermer som 
beskrivs, till exempel arbetslöshetsförsäkring eller aktivitetsrapport är ofta uppdelade 
i texten och redovisas separat för läsaren, vilket ger god översikt. Långa ord (mer än 
6 bokstäver) är ovanliga i texten, 45 ord av 244 ord på s. 10 i broschyren, enligt LIX. 
Läsbarhetsindexet (LIX) är 15,5 vilket kännetecknas som en enkel text och mycket 
lättläst. Läsningen störs inte av olämpliga ordval eller för långa ord som hindrar 
läsaren, generellt är orden korta.  
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Informationsmaterialet har en specificerande disposition, det vill säga när texten går 
från det mer allmänna till det mer särpräglade. Men den har också en tematisk 
disposition, eftersom den går igenom temat avsnittsvis (Hellspong (2011:33). Temat i 
broschyren styrs av rubrikerna och det innehåll som kapitlet har. Men det finns även 
ett övergripande tema med respektive broschyr som texten och varje kapitel på ett 
systematiskt sätt går igenom. Den specificerande dispositionen tillsammans med den 
tematiska skapar en läsvänlig komposition som är överskådlig.  

Textens innehåll 
Målgruppen är bred och för alla som skriver in sig som arbetssökande. Innehållet är 
allmänt och berör som tidigare nämnt bland annat Arbetsförmedlingen som 
verksamhet, möjligheterna att arbeta utomlands och när en arbetssökande behöver 
extra hjälp. Denna introduktion till vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med och 
vad för förväntningar som sätts på den arbetssökande, kan vålla problem för en läsare 
som behöver vägledning i endast några av dessa områden. För en sådan läsare kan 
innehållet tyckas överväldigande. Innehållet gör också att texten inte har ett 
huvudsakligt fokus och det är inte tydligt vem som behöver läsa eller varför 
broschyren har producerats. Men eftersom innehållsstrukturen är överskådlig och 
mellanrubriker vägledande är broschyren enkel att skumma i och navigeringen 
underlättas. För en arbetssökande ungdom som inte har någon arbetslivserfarenhet 
finns det luckor i texten som utesluter information och kan försvåra förståelsen av 
texten. Broschyrens läsare kan ha olika erfarenhet eller förkunskaper beroende på 
ålder och ett exempel när förkunskap krävs är följande; ”Många arbetsgivare söker 
efter nya medarbetare i olika cv-databaser på internet. Därför är det bra att registrera 
sitt cv på flera sådana webbplatser”. En CV-databas är inte ett vanligt förekommande 
ord och texten förklarar aldrig begreppet.  

Under rubriken ”När du behöver extra hjälp” tilltalas de som har nedsatt 
arbetsförmåga, är nya i Sverige eller av andra anledningar har svårt att hitta jobb. På 
denna sida finns det även information för den som är ”ung och utan yrkeserfarenhet”. 
Arbetsförmedlingen kategoriserar med andra ord unga på arbetsmarknaden som en 
svagare grupp, som behöver hjälp och kan vara i behov av deras olika stödsystem. 
Abstraktionsnivån i texten är bitvis hög, exempelvis i ingressen, då detta påstående 
förekommer; ”Hur mycket hjälp man behöver för att hitta ett arbete varierar”. Här är 
abstraktionsnivån hög eftersom orden ”hjälp”, ”behöver” och ”varierar” har olika 
innebörder beroende på vem läsaren är. Om situationen ”att vara arbetslös och 
nyinskriven på Arbetsförmedlingen” är ny för en arbetssökande har personen ingen 
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referensram om vad som förväntas eller hur relationen mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande fungerar. Detta kan förvirra och ger ingen ny kunskap till läsaren. En 
arbetssökande kan ha olika behov av hjälp och detta formuleras inte tydligt i texten. 
Ett annat exempel när texten har hög abstraktionsnivå är i detta påstående är; ”Det 
finns mycket du kan göra på egen hand för att hitta ett nytt jobb. Allra viktigast är att 
du är aktiv”. Även här finns det utrymme för tolkning. Vad innebär det att du är 
aktiv? Och varför är det viktigt? Senare i texten kommer det exempel och mer 
konkreta beskrivningar hur läsaren ”på egen hand kan hitta ett jobb” eller hur läsaren 
är ”aktiv”. Men om läsaren endast läser ingressen, kan texten uppfattas som abstrakt. 

3.1.3 Sammanfattning och analys 
Informationen jag analyserar är hämtad från en myndighet som förhåller sig till ett 
regleringsbrev från regeringen skrivet av Arbetsmarknadsdepartementet (2014) och 
som i sin tur påverkar informationsmaterialets språk och utformning. 
Arbetsförmedlingen har en maktposition utifrån uppdraget i regleringsbrevet från 
regeringen och läsaren är beroende av Arbetsförmedlingen för att, till exempel, få 
arbetslöshetsersättning och andra bidrag. Informationen går även att ta del av via 
Arbetsförmedlingens andra kanaler, bland annat arbetsförmedlingen.se och deras 
Facebooksida. Som myndigheter behöver de vara transparenta mot medborgarna men 
eftersom samma information också finns på deras hemsida kan innehållet begränsas 
och anpassas till läsaren.  

Informationsbroschyren vänder sig alltså till en bred målgrupp, både vad gäller språk 
(klarspråk) och innehåll. Detta gör att all information inte är relevant för läsaren, 
vilket gör att läsaren kan uppleva broschyren och mängden information med innehåll 
överväldigande. Läsaren kan idag vara män och kvinnor mellan 19-64 år som är 
svenska medborgare och söker ett arbete, och deras behov av innehåll och tilltal i 
informationsmaterialet skiljer sig sannolikt stort inom dessa åldersgrupper. 
Abstraktionsnivåns närvaro med den breda kod som finns i texten påverkar hur 
mottagaren tar till sig materialet. Även de informativa luckor som ibland förutsätter 
att mottagaren ska ha mer kunskap eller erfarenhet av något. Med hänsyn till 
kontexten och annan verbal och skriftlig information som mottagaren får hos 
Arbetsförmedlingen, kan dessa luckor redan ha fyllts i när mottagaren läser 
broschyren. Om syftet med broschyren är att ge fullständig information om det 
mottagaren behöver veta efter inskrivning hos Arbetsförmedlingen, ska dessa luckor 
inte finnas som utesluter information. 
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Vad syftet med informationsbroschyren är framgår inte på ett tydligt sätt. Det finns 
troligtvis flera syften. Ett av syftena är att de som statlig myndighet och organisation 
är skyldiga att informera klienter om deras tjänster och verksamhet. Ett annat syfte 
kan vara att uppmärksamma dem om information som också finns på hemsidan, 
eftersom de inte kan utgå ifrån att alla läser informationen på hemsidan, eller att 
komplettera den verbala information de får vid inskrivning. Språket i 
informationsbroschyren är korrekt och konsekvent. Formen fungerar bra med antikva 
som brödtexttypsnitt, lagom lång radlängd och överskådlig struktur med tydliga 
mellanrubriker. Bilderna är väl anpassade efter layouten men avsaknaden av bildtext 
påverkar kopplingen mellan text och bild i sammanhanget. Detta kan bidra till att den 
helheten och förståelsen försämras. Allmänt är formgivningen anspråkslös men 
fungerar i sammanhanget, och är inte ett hinder för läsningen.  

Klarspråk har en positiv effekt på texten eftersom dess riktlinjer har ambitionen att 
vara till för alla och alltså ha ett enkelt, vårdat och begripligt språk. Innehållet 
presenteras på ett överskådligt sätt i en läsvänlig komposition och enligt 
läsbarhetsindex (LIX) är texten i sin helhet enkel och lättläst. Språket är vårdat och 
tilltalar läsaren med du-tilltal och avsändaren benämner sig själva med vi-tilltal i 
texten, vilket bjuder in läsaren.  

3.2 Fokusgrupp 

3.2.1 Vad är en fokusgrupp? 
En fokusgrupp är en semistrukturerad intervju, där frågeställningarna styr samtalet. 
Deltagarna i en fokusgrupp är ett urval människor som representerar målgruppen och 
gruppen leds av en moderator, intervjuaren, som introducerar ämnet. Enligt Morgan 
(1996, citerad i Wibeck s.25) är fokusgruppen ”en forskningsteknik där data samlas 
in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren”. Enligt Wibeck 
(2010:21) används fokusgrupper idag inom olika forskningsinriktade discipliner som 
medie-och kommunikationsvetenskap, pedagogik, miljövetenskap och 
marknadsföring. Metoden används för att undersöka deltagarnas åsikter, 
uppfattningar och attityder. Praktiskt sett handlar fokusgrupper om att hitta och 
rekrytera ett lämpligt urval av målgruppen som kan representera målgruppen, arbeta 
fram ett stimulusmaterial och intervjufrågor som styr samtalet, bjuda in och leda 
fokusgruppen under inspelning samt analysera utfallet av gruppen.  

Victoria Wibecks bok Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod (2010) har jag valt att använda mig av i arbetet med 
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fokusgrupper. Detta för att Victoria Wibeck är verksam och föreläser inom området 
och boken ger en komplett översikt av det praktiska genomförandet med 
fokusgrupper och tydliggör syftet med dem.   
 

3.2.2 Metodkritik  
Jag valde metoden fokusgrupp utifrån min frågeställning där jag vill ha svar på hur 
arbetssökande ungdomar resonerar om sina behov och yrkesframtidsdrömmar samt 
hur de förhåller sig till informationsmaterialet de får vid inskrivning. Metoden 
fungerar väl för att undersöka deltagarnas åsikter, attityder, uppfattningar och 
argument vilket ger mig, moderatorn, en inblick i deras attityder och situation. 
Metoden ger även bra förutsättningar för att likna ett vardagligt samtal vilket enligt 
mig är något som arbetssökande ungdomar, deltagarna, kan känna sig mer bekväma 
med. Fokusgrupp som metod lämpar sig också när det gäller forskning om känsliga 
ämnen enligt Överlien m fl (2005a, citerad i Wibeck s.150). Ämnet för fokusgruppen 
i min studie behöver inte vara känsligt i sig, men gruppdeltagarna är med för att 
samtliga är arbetssökande. Gruppen sammanförs alltså på grund av detta, vilket ger 
dem en identitet och ett sammanhang som kan vara känsligt eller negativt betingat för 
dem. Men när de andra deltagarna i fokusgruppen berättar om sina erfarenheter kan 
detta leda till fler delar liknande erfarenhet och det blir enklare att uttrycka och 
förklara sig samt utveckla olika perspektiv (Wibeck 2012:150). Och även fast de är 
medvetna om att min studie inte kommer att förändra deras situation, får de göra sin 
röst hörd. Mitt val av fokusgrupp som metod baseras på att det ger ett djup och en 
insyn i den kontext som behövs för att på ett djupare plan förstå hur människor 
resonerar och hur detta baseras på deras erfarenheter. Metoden ger utrymme för 
tolkning och en djupare förståelse till att analysera varför saker är på vissa sätt, och 
hur de kom att bli så (Wibeck 2012:149).  

3.2.3 Etik och trovärdighet 
Jag spelade in fokusgruppsintervjun och informerade om att jag inte kan lova 
fullständig anonymitet till deltagarna, men att konfidentialitet kan uppnås 
(Wibeck 2012:139). Genom att byta ut namn i transkriptionen och förvara 
ljudinspelningarna på ett sätt som gör att ingen kommer åt filerna begränsar 
identifieringen av individerna. Som kvalitativ metod är även fokusgrupper mer 
etiskt tilltalande än mer styrda intervjuformer (Wibeck 2012:139). Detta eftersom 
deltagarna har möjligheten att välja när och om de vill uttala sig, i högre 
utsträckning än i en enskild intervju till exempel.  
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Negativt för trovärdigheten hos fokusgruppen är att trovärdigheten av analysen 
kan sänkas om deltagarna är tysta på grund av grupptryck och rädslan för att 
framhäva sin åsikt eller om någon vill övertyga de andra om en viss åsikt 
(Krueger 1998c, citerad i Wibeck s.144).  

3.2.4 Genomförande 
Maria Wretling och Emma Linnman, samordnare för YOU-projektet, hjälpte mig 
med att sammanföra deltagare till fokusgruppen. De informerade deltagarna på 
YOU-projektet om möjligheten att vara med i min fokusgrupp och några av dem 
ställde upp. Detta innebar att jag inte var med och rekryterade deltagarna själv 
och gjorde därför heller inte ett medvetet urval men jag hade som krav deltagarna 
skulle vara arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år och inte fler än 6 stycken. 
Wibeck (2010:61) berättar att det är mycket som talar ”för att gruppen inte ska 
vara för stor” och Dunbar (1997a, citerad i Wibeck s.61) menar att ”den övre 
gränsen för hur många människor som samtidigt kan vara inbegripna i ett samtal 
går vid fyra personer”. Maria och Emma hjälpte mig även med en mötesplats och 
lokal som jag kunde genomföra min fokusgrupp i.  
 
Innan fokusgruppen förberedde jag mig med intervjufrågor som skulle ge mig en 
inblick i hur målgruppen resonerar kring deras behov och yrkesframtidsdrömmar. 
Innan jag formulerade intervjufrågorna träffade jag en nyinskriven som berättade 
om hennes uppfattning av Arbetsförmedlingen, inskrivningssituationen och vad 
hon informerades om. Utifrån samtalet med den nyinskrivna, fick jag insyn i 
hennes – som också är målgruppens – situation, vilket underlättade när jag senare 
skapade intervjufrågorna. Detta var alltså inte en metod som ska besvara min 
frågeställning, utan ett samtal för att ge mig mer kunskap om målgruppen innan 
fokusgruppen. Kortfattat hade den nyinskrivna ingen positiv upplevelse av 
inskrivningen på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren hade på ett mekaniskt 
sätt utgått ifrån hennes erfarenhet och riktat arbetssökningen till samma typ av 
arbeten som hon arbetat på. Den nyinskrivna fick inte möjligheten att föra en 
dialog om hennes önskemål kring yrkesval och fick ingen relevant respons på 
hennes egna frågor om arbetssökandet.  
 
I den nyinskrivnes umgängeskrets pratas det om Arbetsförmedlingen på ett 
negativt sätt och ingen av hennes kompisar som har jobb, har fått det via 
Arbetsförmedlingen. Attityden är att det känns som ett krav att skriva in sig. Det 
som den nyinskrivna uppfattade som positivt med inskrivningen var att hon fick 
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en kallelse till möte om Ung Resurs, en satsning för unga som vill in på 
arbetsmarknaden eller studera som Västerås Stad tagit initiativ till. Detta 
upplevde hon som positivt eftersom det var en konkret lösning på hennes 
situation. Mina intervjufrågor, formade främst utifrån min frågeställning 
angående målgruppens resonemang kring deras behov och 
yrkesframtidsdrömmar, men även utifrån samtalet med den nyinskrivna handlar 
om målgruppens situation, attityder och upplevelser av hur det är att vara 
arbetssökande. Frågorna handlade i viss mån även om mitt stimulusmaterial som 
jag valde att ta med till fokusgruppen eftersom jag ville undersöka målgruppens 
uppfattning av informationsmaterialet. Stimulusmaterialet bestod av den A4-
mapp innehållande två informationsbroschyrer som inskrivna får med sig. Detta 
tog jag med mig eftersom jag inte visste om målgruppen skulle minnas 
informationsmaterialet och jag ville att de skulle samtala kring deras upplevelse 
av materialet, för att se hur de förhåller sig till det.  
 
Fokusgruppen ägde rum den 22 april 09.00 på Kopparbergsvägen 8 i Västerås, i 
lokalen där YOU-projektet hålls. Deltagarna var 4 stycken, 2 män och 2 kvinnor, 
i åldern 19-21 år. Innan deltagarna kom till lokalen ordnade jag kaffe och kakor 
samt ställde in ett extra bord i rummet där fokusgruppen hölls. Bordet jag ställde 
in var till för min assistent, Sara Trangärd, som hjälpte mig med genomförandet 
av fokusgruppen. Hennes uppgift var att välkomna deltagarna, se till så att alla 
fick fika, trycka på inspelningsknappen och under fokusgruppen hjälpa mig med 
att anteckna vad som sades och vara uppmärksam på om jag missade, för min 
studie, viktiga följdfrågor. Med assistenthjälp kunde jag, som moderator, 
fokusera på att ge deltagarna en inledande introduktion till ämnet och 
presentation av mig, mitt syfte med gruppintervjun och varför deltagarna blivit 
utvalda. Idén med att ha assisthjälp kom ifrån Kruegers (2002:5) Designing and 
conducting groups. Min fokusgrupp hölls som en semistrukturerad gruppintervju 
och samtalet styrdes av mina intervjufrågor, men de fick även utrymme att prata 
fritt om ämnet också eftersom syftet var att sätta mig in i deras situation och 
attityder. Samtalet styrdes inte av stimulusmaterialet, och utgjorde inte ett 
problem som Wibeck (2011:79) beskriver att ett stimulusmaterial kan göra om 
det tar fokus ifrån andra samtalsämnen.  

Analysens mål 
Syftet med fokusgruppen var att besvara min frågeställning, nämligen hur 
målgruppen resonerar kring deras behov och yrkesframtidsdrömmar. För att 



	   31	  

kunna göra det behöver jag sätta mig in i deras situation och attityder om hur de 
upplever att vara arbetssökande. Ett sekundärt syfte med fokusgruppen var även 
att få insyn i deras uppfattning om informationsmaterialet som de får vid 
inskrivning.  
 
Analysnivå 
Eftersom jag i min analys är intresserad av att se hur målgruppen resonerar kring 
deras behov och situation – valde jag att göra en innehållsanalys. Detta eftersom 
innehållet kan ge mig kunskapen som kan besvara min frågeställning. Enligt Wibeck 
(2012:99) är innehållsanalysen ett verktyg för att ”komma åt innehållsliga aspekter av 
det som sägs”. Förutom att återge innehållet, har jag också varit tolkande i min 
analys, där jag också tittat på hur saker sägs och i vilket sammanhang (Wibeck 
2012:110). Men detta har jag endast tittat på när det har varit relevant eller 
utmärkande för analysen. Fokusgruppsintervjun höll på i ca en timme, spelades in, 
återgavs korrekt och utan omskrivningar. Enligt Wesslén (1996a, citerad i Wibeck 
s.100) handlar analysprocessen om att ”koda av materialet, dela upp det i enheter och 
söka efter trender och mönster”.  Jag har på ett systematiskt sätt delat upp 
gruppintervjun i olika teman, där innehållet har kategoriserats och delats upp efter 
respektive tema för att få översikt. Därefter har jag sammanfattat det som varit 
relevant för min frågeställning och återgett innehållet samt till sist dragit slutsatser 
ifrån analysen.  
 
3.2.5 Sammanfattning och analys 
I diskussionen kring hur målgruppen resonerar kring sina behov och 
yrkesframtidsdrömmar, och hur målgruppen förhåller sig till informationsmaterialet 
kunde jag urskilja följande teman: 

 
• deltagarnas attityder och upplevelser om deras situation och behov som 

arbetssökande  
• deltagarnas attityder till relationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande  
• deltagarnas förhållningssätt till informationsmaterialet  

 

Splittrad upplevelse om vem ansvaret ligger på 
Samtliga deltagare i fokusgruppen saknade minnesvärda upplevelser eller tankar om 
inskrivningssituationen. En av deltagarna beskriver inskrivningen; ”Som jag minns så 
var det mest att man gick dit, tog med sig sina betyg och de pratade lite, frågade vad 
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man kunde tänka sig att jobba med där och vad man kunde tänka sig och ville. Sen 
var det mest; ’här kommer lite broschyrer, du får en kallelse om några månader’”. 
Men deltagarna vet inte själva vad de vill ha för information när de kommer till 
Arbetsförmedlingen. Det är endast en av deltagarna som vill veta mer om 
Försäkringskassan och ersättningar, främst för att han undrar om det är något han 
själv behöver ordna eller om Arbetsförmedlingen skulle göra det åt honom.  
 
En av deltagarna upplever att det finns fördomar om Arbetsförmedlingen och menar 
att den allmänna uppfattningen är att; ”de är så himla dåliga där och gör så dåliga 
saker”. Hon gick själv till inskrivningen men insikten att ”nämen ungar får väl ändå 
inga jobb”. Deltagaren som var intresserad av att veta mer om arbetslöshetsersättning, 
berättar också om att i många skolor idag känner eleverna att det är lärarna som ska 
”fixa allting” åt dem. Enligt honom finns samma inställning vid inskrivningen 
eftersom han tänkte att arbetsförmedlaren ska fixa ett jobb åt honom. Detta inser han 
nu är hans eget ansvar. En av de andra deltagarna bekräftar detta tankesätt.   
 
Det råder upprörda känslor hos tre av deltagarna vad gäller handledarens roll på 
Arbetsförmedlingen. En av deltagarna berättar att hon aldrig träffat sin handläggare 
och att hon haft fyra olika sedan hon skrev in sig. En annan deltagare instämmer och 
berättar om hans erfarenheter, som enligt honom varit dåliga med handläggaren. Han 
berättar att hans handläggare inte har haft tid för honom och att han själv fått ringa 
och frågat varför han inte har hört av sig. Då säger en annan deltagare att hennes 
uppfattning av vad syftet med en handläggare är att arbetssökande själva ska ta 
kontakt med dem. De är alltså oense om hur relationen med en handläggare ska 
förvaltas. En annan deltagare önskade att handledaren skulle satt upp mer tydliga 
ramar genom att bestämma fasta tider där handläggare och arbetssökande ska träffas 
för uppföljning. Motiveringen till detta är att många arbetssökande ungdomar, enligt 
deltagarens uppfattning, har svårt att passa tider och att det skulle hjälpa dem att 
tvingas förhålla sig till tider. Han motiverar även detta genom att berätta att han 
känner många som bara söker en massa jobb som de inte kommer att få – endast för 
att de ska få ersättning. Diskussionen cirkulerar även kring hur Arbetsförmedlingen 
fungerat som en sluss för vissa av dem, att kontakten med myndigheten varit 
begränsad ibland har det känts som att de placerats någonstans för bekvämlighetens 
skull, och som en av deltagarna formulerar det; ”här kastar jag in dig, det blir bra”.  

Arbetslöshetsersättning är ett ord som förekommer ofta i gruppintervjun. Det 
förekommer när gruppen pratar om vad de saknade för information vid inskrivning 
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och vilka faktorer som bidrar till varför man skriver in sig. Alla är överens om att de 
skulle vilja vara mer förberedda innan första mötet med Arbetsförmedlingen. Två av 
dem hävdar att de inte visste vad det innebar att skriva in sig och hur man gör. En av 
deltagarna beskriver den förvirringen på ett bildrikt sätt; ”Allt var bara ett stort 
frågetecken och det kändes lite som att man ramlade ner för en trappa. Att ja, man 
kommer ner men man hade kunnat göra det lite smidigare”.  

Förvirringen innan och efter inskrivningen 
Deltagarna i fokusgruppen upplever att inskrivningen sker i ett förvirrat tillstånd. 
Inskrivningen och tanken på att börja söka arbeten, upplevde de som obekant och 
därmed svårt. En av deltagarna beskriver hennes attityd till att skriva in sig såhär; 
”Hur gör man? Hur funkar livet?”. En annan deltagare delade samma osäkerhet och 
visste inte hur man söker ett arbete eller skriver ett CV. Alla instämmer till att det var 
en problematik som var svår att ta sig an. Vidare fortsätter de prata om deras 
uppfattning om hur man söker ett arbete, och en av deltagarna berättar att hennes 
referensram kom ifrån datorspelet The Sims där spelaren söker jobb via 
tidningsannonser. En annan deltagare höll med om att det också var hennes bild av 
hur man söker ett arbete.  
 
Yrkesdrömmarna finns 
De har yrkesmässiga framtidsdrömmar. De vill alla studera och yrken som nämns är 
jurist, åklagare eller att arbeta med möbler och inredning. En av dem som vill studera 
och eventuellt bli jurist, berättar att med YOU-projektet har den yrkesdrömmen blivit 
tydligare för honom. Via YOU får de information om vilka bristyrken som finns och 
vikten av att utbilda sig, vilket han har tagit till sig. Han resonerar också kring att 
utbildningen är viktig för att det ger jobb och mer lön, eftersom han kommer att 
behöva det i framtiden ”om man ska göra vissa saker och så”. Han betonar att man 
ska arbeta med det som är kul, men att pengarna också är viktigt. Resten av 
deltagarna har inte mycket kommentarer om deras egna yrkesdrömmar, men 
konstaterar ändå att det finns sådana.   
 
Informationsmaterialet – inte värt att läsa 
När jag tar fram och visar stimulusmaterialet, som enligt standard alla nyinskrivna på 
Arbetsförmedlingen får med sig, känner samtliga i fokusgruppen igen det och har fått 
det förut i samband med inskrivning. Men ingen av dem har läst broschyrerna. En av 
deltagarna säger att; ”Jag läste något liknande på deras hemsida innan jag kom dit, så 
då kände jag att jag inte orkade läsa mer”. Andra anledningar till varför de inte läst 
materialet berodde enligt en av dem på att; ”Det känns som så mycket information 



	   34	  

och inte så jätteintressant”. En tredje deltagare hävdade att han visste att han ville 
hitta ett sommarjobb vid inskrivningen – som en anledning till varför han inte läste 
broschyrerna. Deras upplevelse av vad informationsmaterialet syftar till är att det ska 
ge klarhet och underlätta för arbetsförmedlarna som inte har tid att svara på alla deras 
frågor. En av deltagarna tycker att det är positivt att de får skriftlig information men 
menar att ”det är så mycket information man får att man känner sig som lite 
avskräckt”.  
 
Sammanfattningsvis bär ungdomarna med sig fördomar om hur det är att vara 
inskriven på Arbetsförmedlingen och detta påverkar även hur de väljer att bemöta 
informationsmaterialet med dem som avsändare. En sådan fördom är inställningen att 
”unga inte får jobb”. Flera nyinskrivna har vid inskrivningen, enligt dem, 
inställningen att det är arbetsförmedlarens ansvar att hitta ett arbete åt dem. De 
förväntade sig att arbetsförmedlaren skulle informera om vad som var relevant för 
dem, eftersom de själva inte visste (eller hade tagit reda på) vad de behövde veta.  

Det rådde även delade meningar om handläggarens roll och funktion för en 
arbetssökande. En av deltagarna upplever att det är handläggarens roll att kontakta 
klienten, medan en annan deltagare tycker att det är ens eget ansvar att kontakta sin 
handläggare. Detta indikerar att det finns en skillnad i hur mycket de förlitar sig på 
sin egen förmåga att hitta ett arbete, respektive hur mycket de är beroende av någon 
annans hjälp.  

Samtliga upplevde förvirring kring hur en inskrivning gick till, hur man söker ett 
jobb, vad man skriver i sitt CV och även hur livet fungerar i allmänhet. Livet och 
arbetet går för dem hand i hand, för genom att de hittar ett arbete, kan det också 
generera trygghet för dem i livet. Eller så indikerar det att livet känns överväldigande 
när de efter gymnasiet inte längre har någon tydlig riktning, varken yrkesmässig eller 
livsriktning. Arbetslöshetsersättning är ett återkommande ämne under fokusgruppen, 
som dels ligger i deras ekonomiska intresse, men som också ger dem en konkret 
lösning på deras nuvarande situation. Deras behov av konkreta lösningar och även 
konkret information genomsyrar diskussionerna. Relationen mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande är för gruppdeltagarna otydlig och deras fördomar eller negativa 
inställning till Arbetsförmedlingen påverkar också deras relation. Men de har 
yrkesframtidsdrömmar inom juristyrken och inredning bland annat och siktar på att 
studera. De som har fått dessa dels via YOU-projektet som på ett konkret sätt har gett 
dem alternativ och diskuterat deras intressen. Informationsmaterialet som samtliga 
deltagare fick vid inskrivningen, hade ingen av dem läst. Anledningarna till detta var 
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att det var för mycket text, ointressant och upplevdes avskräckande. Deras passiva 
attityd till informationsmaterialet visar på att de upplever att informationen inte 
kommer ge dem någon ny eller användbar information.  

3.3 Kunskap om målgruppen 
Efter inskrivning ska arbetssökande självständigt söka arbete i 90 dagar. Efter 
dessa 90 dagar får den arbetssökande ingå i olika stödsystem som 
Arbetsförmedlingen förvaltar. Ett sådant stödsystem är YOU-projektet som också 
drivs av den ekonomiska föreningen JIV (Jobba i Västerås). YOU (2009) handlar 
om att göra arbetslösa ungdomar anställningsbara, främst genom att utbilda dem i 
arbetsmarknadskunskap och kommunicera fördelarna med att utbilda sig inom 
bristyrken. De får chansen att prova på arbeten de är intresserade av via praktik i 
tre månader och får stöd av en mentor om de väljer att fortsätta plugga eller får 
ett arbete efter dessa tre månader.  
 
JIV och ansvariga för YOU-projektet anordnar informationsträffar på 
Arbetsförmedlingen i Västerås för arbetssökande ungdomar mellan 19-25 år varje 
månad på Arbetsförmedlingen där intresserade kan anmäla sig till projektet. De 
som är med på informationsträffen kan gå dit av olika anledningar, men alla är 
relativt nyinskrivna på Arbetsförmedlingen. Några av anledningarna till att de går 
på informationsträffen kan vara för att är intresserade, behöver fylla i 
aktivitetsrapporten eller så har de blivit rekommenderade av handläggaren att 
delta. 
 
3.3.1 Genomförande 
Jag deltog som dold observatör på en informationsträff om YOU-projektet på 
Arbetsförmedlingen den 28 april 11.00-12.00 i syfte att få mer kunskap om 
målgruppen och deras situation och attityder. Som dold observatör kan jag enligt 
Holme & Solvang (1997:112) få mer kunskap om den roll min målgrupp befinner sig 
i och jag hamnar i en annan relation till målgruppen. Jag agerade på samma sätt som 
de andra deltagarna, och jag styrde inte eller påverkade observationen på något sätt. 
På informationsträffen var det ca 25-30 arbetssökande ungdomar som deltog. Dessa 
kan aldrig representera hela målgruppen och det är endast 5-10 stycken som uttalar 
sig eller säger någonting under mötet. Jag har dokumenterat delar av mötet som jag 
ansåg vara relevanta för min frågeställning angående målgruppens resonemang kring 
deras behov och yrkesframtidsdrömmar.  
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3.3.2 Sammanfattning och analys 
Eftersom deltagarna kan ha olika mål med informationsträffen indikerar detta att de 
är olika motiverade. Deltagarna, målgruppen, berättar genom sina svar att de inser att 
ett arbete innebär erfarenhet och kunskap, en lön och att de ”slipper” gå till 
Arbetsförmedlingen. Däremot kan de inte svara på vad de ger tillbaka, i utbyte mot 
lönen, till arbetsgivaren. Målgruppen inser också att utbildning gör dem mer 
anställningsbara och ökar chanserna för att få ett arbete. När föreläsaren frågar dem 
vilka jobb man kan söka när man efter gymnasiet, är det ingen som svarar. Det är 
möjligen många av deltagarnas situation, att de har gått gymnasiet, men kanske inte 
fått jobb efter studenten. Om de svarar på frågan, säger de emot sig själva, eller så har 
de inte fått eller tagit till sig kunskap om vilka jobb som går att söka efter gymnasiet. 
Samma sak sker när föreläsaren undrar varför de inte har fått något jobb de sökt, om 
det beror på deras attityd eller utbildning för yrket. I slutet av informationsträffen ska 
deltagarna skriva en motivering om varför de vill gå med i YOU-projektet. Jag fick ta 
del av en av motiveringarna som ledde till att en deltagare fick vara med i YOU: 
 
”Jag skulle verkligen vilja delta i YOU främst för att jag har mycket jag vill göra 
och har många visioner och drömmer men vet inte riktigt vägen dit. Jag behöver 
klarhet i hur jag tar mig dit jag vill”. 

Fler motiveringar (se avsnitt 8.5 Motiveringar till YOU-projektet) som jag fick ta 
del av visade att de arbetssökande ungdomarna motiverar sin plats i YOU-
projektet med att de är trötta på sin situation, vill ha mer kunskap, vet inte vad 
man vill jobba som, vill ha jobb eller är osäkra i allmänhet. Sammanfattningsvis 
har alltså målgruppen inte mycket kunskap gällande arbetssökandet och 
arbetsmarknaden, samt vet inte själva hur de ska ta sig ur sin situation. Det 
bekräftas också genom att de deltar på informationsträffen. Ur 
motiveringsexemplet ovan kräver klienten klarhet och en konkret lösning på hur 
hon blir anställd. De vet att jobb ger pengar, erfarenhet och kunskap men de har 
inte mycket kunskap eller erfarenhet om arbetsgivarens perspektiv.  

	    



	   37	  

4. Resultat 
Här redovisas resultatet från mina teoretiska eller empiriska studier. 
Framställningen är strukturerad efter forskningsfrågorna.  

För att få svar på min frågeställning har jag gjort en forskningsöversikt, sökt teorier 
genom litteraturstudier, följt riktlinjer och genomfört empiriska studier som varit 
relevanta för frågeställningen. De empiriska studierna är en textanalys av 
Arbetsförmedlingens informationsmaterial, en semistrukturerad fokusgrupp och en 
dold observation. Resultatet för min studie gav följande svar på min frågeställning:  

F1: Vilken tidigare forskning har gjorts inom området? 
Min forskningsöversikt visar att pathos som argumentationsteknik kan väcka känslor, 
klarspråks inverkan i myndighetstexter har gett positiv effekt på begripligheten och 
mottagaranpassningen i texterna. Användningen av pathosargument engagerar, spelar 
på skuldkänslor och övertygar skeptiska mottagare med hjälp av att formulera 
emotionella orsaker. Min forskningsöversikt visar också att användningen av 
klarspråk kan göra informationen mer begriplig för läsaren och även mer 
mottagaranpassad. Men att Jones m fl (2012:332) ifrågasätter hur läsbart klarspråk är 
för läsaren, eftersom skribenten och mottagaren har olika syn på vad som upplevs 
läsbart och begripligt. I min forskningsöversikt har jag också hittat studier på hur 
narrativt skrivande är effektivt när man önskar engagera och väcka känslor hos 
ungdomar. Detta argumenterar för att syftet med min studie kan uppnås, som är att 
främja läsbarhet och läsvärde i informationsmaterial riktat till arbetssökande 
ungdomar med hjälp av pathosargument i kombination med klarspråk, eftersom 
pathosargument också vill väcka läsarens och mottagarens känslor.  

 
F2: Hur informerar och tilltalar Arbetsförmedlingen arbetssökande ungdomar 
mellan 19-25 år via deras informationsmaterial som de får vid inskrivning? 
Informationsbroschyren som Arbetsförmedlingen ger till arbetssökande fungerar väl 
vad gäller språk, formgivning och dispositionsstruktur. Men informationen är inte 
anpassad till en specifik målgrupp annat än till alla klienter hos Arbetsförmedlingen, 
oavsett åldersgrupp, och därför är det är befogat att ifrågasätta om begripligheten 
alltid uppnås i texten. Detta eftersom abstraktionsnivån ibland utesluter läsaren, den 
breda koden skapar en distanserad relation mellan arbetsförmedlare (avsändaren) och 
den arbetssökande ungdomen (mottagaren) och existerande luckor försämrar 
förståelsen av texten för en yngre läsare. Detta innebär också att läsbarheten brister 
eftersom broschyren inte har en målgruppsanpassning. Texten är inte svår att läsa, 
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men är omfattande innehållsmässigt och ställer höga krav på läsarens motivation och 
förkunskaper. Speciellt eftersom den finns tillgänglig i en kontext där 
Arbetsförmedlingen är skyldiga ur demokratisk utgångspunkt att informera. Men 
eftersom arbetsförmedlingen.se redan informerar om allt som finns i 
informationsbroschyren, kan innehållet begränsas och anpassas till läsaren. Texten 
skulle alltså kunna bli mer läsbar för målgruppen arbetssökande ungdomar genom att 
ta hänsyn till deras läsmål, anpassa innehåll och tilltal till deras behov, erfarenhet och 
förutsättningar.  
 
F3: Hur resonerar målgruppen om deras behov och 
yrkesframtidsdrömmar? 
De arbetssökande ungdomarna mellan 19-21 år som i en fokusgrupp diskuterade 
deras behov och yrkesframtidsdrömmar var fyra stycken. Detta urval av målgruppen 
bar med sig fördomar om Arbetsförmedlingen som påverkar hur de bemöter 
informationsmaterialet. Och ingen av dem i fokusgruppen hade läst materialet, även 
fast de fått det vid inskrivning. Mer om detta under frågeställning F4. Men dessa 
fördomar hindrar inte ungdomarna från att förlita sig på arbetsförmedlaren vad gäller 
information och stöd från dem. Analysen av fokusgruppen visar att två av 
gruppdeltagarna inte förlitar sig på sin egen förmåga, i samma utsträckning som de 
andra två deltagarna och att samtliga känner sig förvirrade över inskrivningen, hur 
man söker jobb och vad man skriver i ett CV.  
Även hur livet fungerar i stort, vilket nämns i samband med arbetssökandet. 
Arbetslöshetsersättning är ett återkommande ämne under fokusgruppen, som dels 
ligger i deras ekonomiska intresse, men som också ger dem en konkret lösning på 
deras nuvarande situation. Deras behov av konkreta lösningar och även konkret 
information genomsyrar diskussionerna. Relationen mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande är för gruppdeltagarna otydlig och deras fördomar eller negativa 
inställning till Arbetsförmedlingen påverkar också deras relation. Men de har 
yrkesframtidsdrömmar inom juristyrken och inredning bland annat och siktar på att 
studera. Dessa yrkesframtidsdrömmar har de fått dels via YOU-projektet som på ett 
konkret sätt har gett dem alternativ och diskuterat deras intressen. Men de är inte 
intresserade av att prata mer om detta, utan konstaterar endast att 
yrkesframtidsdrömmar finns.  
 

Informationsträffen jag deltog på, som generade mer kunskap om målgruppen, visade 
att de har begränsad kunskap om arbetsmarknaden och arbetsgivarens perspektiv. De 
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vet inte själva hur de ska ta sig ur deras situation som arbetssökande, vilket bekräftas 
av att de deltar på informationsträffen. Ur en motivering som en deltagare lämnat 
om varför hon vill vara med i YOU kräver hon klarhet och en konkret lösning på 
hur hon blir anställd. Fler motiveringar som jag fick ta del av visade att de 
arbetssökande ungdomarna motiverar sin plats i YOU-projektet med att de är 
trötta på sin situation, vill ha mer kunskap, inte vet vad de vill arbeta med, vill ha 
arbete eller är osäkra i allmänhet. Det som deltagarna har kunskap om är att jobb 
ger pengar, erfarenhet och kunskap men ser inte arbetsgivarens perspektiv vad 
gäller deras insats på arbetet och är osäkra vad arbetsgivaren värderar vid 
rekrytering.  

F4: Hur förhåller sig målgruppen till informationsmaterialet? 
Informationsmaterialet som samtliga deltagare fick vid inskrivningen, hade ingen av 
dem läst. Anledningarna till detta var att det var för mycket text, ointressant och 
upplevdes avskräckande ur synpunkten av att det var mycket att läsa. Deras passiva 
attityd till informationsmaterialet visar på att de upplever att informationen inte 
kommer ge dem någon ny eller användbar information.  
 
F5: Vad är klarspråk? 
Språklagens (2009:600) elfte paragraf säger att ”språket i offentlig verksamhet vara 
vårdat, enkelt och begripligt”. Och för att kunna skriva på ett vårdat, enkelt och 
begripligt sätt finns klarspråk och klarspråks riktlinjer. Några av klarspråkets 
riktlinjer är att tänka på läsaren när man skriver, skriva det viktigaste först, skriva kort 
och att använda ett aktivt språk. Att klarspråk både ska vara begripligt och anpassat 
för mottagaren matchar även Terminologicentrums (2014) definition av klarspråk; 
”språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna”. Klarspråk 
uppkom när Justitiedepartementet gav Stadskontoret uppdraget att utvärdera 
begripligheten i myndighetstexter som mynnade ut i rapporten På väg mot ett bättre 
myndighetsspråk (2001:18). Behovet av begriplighet och mottagaranpassning i 
myndighetstexter ledde till diagnosinstrumentet Klarspråkstestet som bedömer 
kvalitén i texterna. Språkrådet (2014) ansvarar idag för och fungerar som ett stöd när 
myndigheter anpassar sina texter på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt för den 
tänkta läsaren/mottagaren. 
 
F6: Vad är pathosargument inom retoriken? 
Retorik är grundverktyget för att övertyga, både i tal och skrift, och gör detta med de 
tre främsta retoriska strategierna; ethos, logos och pathos. Pathosargumentets syfte 
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inom retoriken är att få publiken att känna för avsändarens sak och (Grinde 2008:80-
82) och pathos handlar alltså mycket om att försätta mottagarna i ett känsloläge och 
vara medveten om vad det är som faktiskt rör en publik. För att kunna föra 
pathosargument, och argument i sig, behöver argumentationen bygga på en tes. Teser 
är avsedda att övertyga och stöds av argument som är skäl ”för att påståendena är 
rimliga, riktiga och relevanta” (Karlberg & Mral 1998:36). Hur pathosargument kan 
användas ger Karlberg & Mral (1998:43) några olika exempel på; genom att talaren 
målar upp en möjlighet, genom att visa på konsekvensen av ett beslut eller påvisa den 
nytta för samhället som beslutet innebär.  

5. Gestaltning 
Här beskrivs hur det nya informationsmaterialet ser ut och hur pathosargument i 
kombination med klarspråk med en innehållsredigering har anpassats mer för 
målgruppen arbetssökande ungdomar.  

Jag har alltså utgått ifrån Arbetsförmedlingens informationsmaterial Välkommen till 
Arbetsförmedlingen och har utifrån empiriska studier, där jag upptäckt brister i 
informationsmaterialet samt fått mer kunskap om målgruppen, hämtat teorier från 
klarspråk och retorik med pathosargument – skapat en gestaltning. Bristen i 
nuvarande informationsmaterial är att det inte är målgruppsanpassat till 
arbetssökande ungdomar som är en stor grupp hos Arbetsförmedlingen. Detta 
eftersom texten inte kan karakteriseras som begriplig för målgruppen, vilket 
klarspråks riktlinjer kräver. Detta eftersom abstraktionsnivån är hög, den breda koden 
och språket skapar en distanserad relation mellan avsändare och mottagare. I analysen 
av fokusgruppen med arbetssökande ungdomar visade det sig att de inte läst 
informationsmaterialet och att detta berodde på mängden text, som de ansåg var för 
mycket, och att det upplevdes ointressant. Analysen av fokusgruppen visade även att 
målgruppen, arbetssökande ungdomar, tycker att relationen mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande är otydlig och försämras även på grund av de arbetssökande 
ungdomarnas fördomar och negativa inställning till Arbetsförmedlingen. Förvirringen 
som de upplever visar att de är i behov av konkret information av 
Arbetsförmedlingen och söker automatiskt konkreta lösningar, som 
arbetslöshetsersättning, som ska hantera deras situation. Jag deltog även som dold 
observatör på en informationsträff för arbetssökande ungdomar som vill delta i ett 
stödsystem (YOU-projektet). De arbetssökande ungdomarna på 
informationsträffen uttryckte själva i sina motiveringar om att de vill delta i 
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YOU-projektet att de vill ha mer kunskap, inte vet vad de vill arbeta med, vill ha 
arbete eller är osäkra i allmänhet. De har även kunskaper om att jobb ger både 
pengar, erfarenhet och kunskap men är osäkra på vad arbetsgivaren får tillbaka 
när hen gett lön till dem.  

Syftet med min gestaltning är att främja läsbarhet och läsvärde i Arbetsförmedlingens 
informationsmaterial till arbetssökande ungdomar.  

5.1 Målgruppsanpassad informationsbroschyr 
Det nya informationsmaterialet svarar på mitt resultat och är skapat efter innehållet 
och texterna i broschyren Välkommen till Arbetsförmedlingen som jag använde i min 
textanalys. Den nya texten är skriven efter klarspråk, som jag behöver behålla och 
förhålla mig till då jag skriver en myndighetstext med Arbetsförmedlingen som 
avsändare, i kombination med ett retoriskt tilltal av pathosargument som både ska 
informera och locka till läsning. Detta utan att göra informationen ovårdad, 
komplicerad eller obegriplig.  
 
Min gestaltning och den nya texten är mer målgruppsanpassad vad gäller både 
innehåll, språk och tilltal. Jag väljer att exkludera den mapp med två broschyrer 
som arbetssökande får idag vid inskrivning (se: avsnitt 4.1 Textanalys) och 
ersätta den med det nya informationsmaterialet jag skapat. Detta eftersom den tar 
upp den mest relevanta informationen för målgruppen och besvarar textanalysen 
och fokusgruppens förhållningssätt till informationsmaterialet om att innehållet 
känns/är överväldigande. Detta var också en av anledningarna till att 
fokusgruppen inte läste informationsmaterialet. Det innebär att min gestaltning är 
en tryckt broschyr som ska ersätta det informationsmaterial arbetssökande får 
idag vid inskrivning. Arbetsförmedlingens informationsmaterial finns även 
digitalt på deras hemsida (arbetsformedlingen.se) men den, i kontrast mot den 
tryckta informationsbroschyren, behöver klienten leta upp själv. En tryckt 
broschyr kan därför öka förutsättningarna för att de arbetssökande läser 
informationen. Min gestaltning är ett förslag på ett nytt informationsmaterial, 
men är ännu en prototyp eftersom den saknar bilder. Jag har inte fått ta del av 
Arbetsförmedlingens bildbank och har inte valt att fokusera på detta i min studie. 

Vad gäller förändringen av klarspråk gör jag texten mer begriplig för målgruppen 
genom att förklara svåra ord som ”CV-databaser” eller ”rekryteringsträffar” som för 
målgruppen kan vara obekanta ord. Detta minimerar även abstraktionsnivån och gör 
texten mer konkret. Jag har förtydligat relationen mellan arbetsförmedlare och den 
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arbetssökande i texten genom att dela upp broschyrskapitlen med ”vad vi gör för dig” 
och ”vad du gör för dig”. Jag har också värderat innehållet eftersom detta också har 
med målgruppsanpassning att göra. Min innehållsredigering av 
informationsbroschyren skalade bort information som riktar sig till människor som 
behöver extra stöd på Arbetsförmedlingen, som vill arbeta utomlands eller 
detaljinformation om att man behöver meddela adressändring till Arbetsförmedlingen 
när man flyttar. Följande kommer en motivering till varför jag har redigerat 
innehållet: 

• Arbetssökande går in på Arbetsförmedlingen med en förvirrad inställning till 
hur de ska söka jobb, skriva ett CV och är alltså i behov av konkret 
information för deras situation.  

• Textanalysen visade att innehållet är omfattande och ställer höga krav på 
läsarens motivation och förkunskaper i förhållande till mottagarens läsmål 
vilket gör att informationen känns överväldigande.  

• Gruppdeltagarna i fokusgruppen uttryckte själva att de tyckte det var för 
mycket text i informationsbroschyren och detta var en av anledningarna till att 
de inte läste materialet.  
 

Jag är medveten om att det är individuellt vilken information målgruppen/läsaren 
behöver vid inskrivningstillfället. Men genom att skala bort en del av innehållet och 
förtydliga det som kan vara mest relevant för målgruppen blir 
informationsbroschyren också mer begriplig (läsbar) och mottagaranpassad (läsvärd). 
Detta också enligt klarspråks riktlinjer att ”skriva det som är viktigast först”, ”skriva 
kort” och ”att tänka på läsaren” (Hedlund 2013:17). Jag har också förstärkt 
användningen av personliga pronomen, ett du- och vi-tilltal, vilket i tidigare 
forskning har gett positiv effekt på hur lätt informationen är att hitta i ett material 
(Jones m fl 2012:364-365).Den nya texten är inte endast skriven anpassat till 
klarspråk, utan användningen av pathosargument ska öka förutsättningarna för väcka 
känslor hos målgruppen i syfte att de ska läsa informationsmaterialet. Detta dels för 
att undersöka om pathosargument i kombination med klarspråk både kan informera 
och locka till läsning, och dels eftersom gruppdeltagarna i fokusgruppen valt att inte 
läsa informationsmaterialet. Genom att ändra informationsbroschyrens titel från 
Välkommen till Arbetsförmedlingen till Vad händer nu? ändrar jag tilltalet till pathos 
och väcker känslor som talar till målgruppens osäkerhet efter och under 
inskrivningen. På nästa sida besvarar informationsbroschyren frågan på framsidan av 
med Det väljer du vilket är ett pathosargument som målar upp en möjlighet för 
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målgruppen (Karlberg & Mral 1998:43). På detta sätt försätter jag även läsaren i ett 
känsloläge som rör deras situation och behov, vilket ökar förutsättningarna för att 
väcka en känsla hos dem (Grinde 2008:82).  

 

Den nya informationsbroschyrens framsida och första insida. 

 

Som tidigare nämnt är det inte möjligt att dra en gräns mellan ethos och pathos 
eftersom skribenten behöver känna de känslor man vill väcka hos sin publik (Grinde 
2008:82). Exempel i min text där både ethos och pathos förekommer är bland annat 
”Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig” och under kapitlet ”vad vi gör för dig” där 
jag använder pathosargument utifrån Arbetsförmedlingens perspektiv. Detta är jag 
medveten om. Nedan kommer exempel på hur jag har inkluderat ett retoriskt tilltal 
och pathosargument i texten: 

• Ställt retoriska frågor ”vad väljer du att bli?” med argumenterande svar ”det 
behöver du inte veta idag” , för att besvara de arbetssökande ungdomarnas 
förvirring. Detta fungerade väl i Myers (2007:12) undersökning som vid 
skrivning av välgörenhetsbrev med innehållande pathosargument fick 
människor att handla. 

• Presenterat alternativ för vad läsaren gör för sin egen skull i arbetssökandet 
som att ”göra en plan, skaffa ersättning, göra ett CV” för att påvisa konkreta 
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möjligheter och lösningar på deras situation (Hellspong 1992a, citerad i 
Karlberg & Mral s.43) och (Karlberg & Mral 1998:43).  

• Bekräftat det som de hittills har gjort, skrivit in sig, på detta sätt; ”du har 
redan gjort massor för dig själv genom att ha träffat oss och skrivit in dig” 
vilket påvisar den nytta som beslutet innebär (Karlberg & Mral 1998:43). 

• Presenterat upplägg, idéer och teser och sedan argumenterat varför de är bra 
för läsaren. Ett exempel är presentationen av yrkesintroduktionsanställning 
och genom att argumentera fördelarna med detta besvarar jag tesen om att 
yrkesintroduktionsanställning gynnar läsaren.  

• Argumenterar för en anställning på ett bemanningsföretag genom att ge 
konkreta och målande detaljer på situationen; ”tänk dig att kunna jobba 
med olika yrken, på olika ställen och med olika människor” (Grinde 
2008:87). Detta ger även läsaren emotionella orsaker till att söka jobb via 
bemanningsföretag (Greer 2010:2). 

• Genom att visa på konsekvensen av ett beslut som man uppmanar läsaren 
att förhindra (Karlberg & Mral 1998:43) genom att säga ”ta chansen innan 
någon annan hinner före dig”.  

 

Det som skiljer innehållet och språket i broschyren är sidan som innehåller 
instruktioner och uppmaningar om hur hen formar ett CV med personligt brev. 
Här används retoriska frågeställningar i rubrikerna: ”har du utbildning?” och 
klarspråk med konkreta exempel i brödtexten under; ”Skriv vad din 
gymnasieutbildning heter eller om du har läst en kurs eller program på 
högskola/universitet”. Denna information är jag medveten om kan upplevas 
abstrakt av läsaren ändå, eftersom jag aldrig visar exempel på hur ett CV kan se 
ut med disposition och struktur. Men detta valde jag exkludera eftersom jag inte 
vill att det skulle vara fokus på detta i den nya broschyren och för att innehållet 
inte skulle vara för omfattande. Se nästa sida. 
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Tips, stöd och exempel på hur läsaren kan forma sitt CV och personligt brev i den nya 
informationsbroschyren. 

 

Till sist har jag förhållit mig till Arbetsförmedlingens grafiska profil som jag fått 
ta del av i gestaltningen. Jag använder även samma struktur, marginaler och 
avstånd med mera som informationsbroschyren Välkommen till 
Arbetsförmedlingen har. Vad gäller rubriker och teckengradsättning på dem finns 
det inga regler för i den grafiska profilen, men jag har ökat teckengraden avsevärt 
på framsidan Vad händer nu? och på första sidan på insidan Det väljer du av det 
nya informationsmaterialet. Detta eftersom storlekskontraster skapar en visuell 
ingång i sammanhanget som välkomnar mottagaren och detta kan enligt 
Bergström (2010:232) vara en kraftig rubrik. Jag har en avvikande formgivning 
på sidan där CV och personligt brev gestaltas, eftersom innehållet – som tidigare 
nämnt – skiljer sig från resten vilket förtydligas med en formkontrast (Bergström 
2010:232). Sidan förhåller sig även till den grafiska profilen.  
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6. Slutsats och diskussion 
Här sammanfattas studien, resultatet diskuteras och slutsatser dras. Vidare 
innehåller avsnittet en syftesupplevelse samt förslag till fortsatta studier.  

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet, med många olika kanaler arbetssökande 
ungdomar kan hämta eller få information av. Men all deras information är anpassad 
efter två breda målgrupper; de som söker jobb/vill byta jobb och arbetsgivare. De har 
också olika stödsystem för de som är under 25 år som på ett praktiskt sätt ska få 
arbetssökande ungdomar in i arbetslivet. Men jag har valt att fokusera på 
informationsmaterialet som arbetssökande får med sig efter inskrivning.  
 
Genom empiriska studier har jag i en textanalys av Arbetsförmedlingens 
informationsmaterial, skriven anpassat enligt klarspråk, ifrågasatt om 
begripligheten och läsbarheten uppnås i texten. Detta eftersom innehållet och 
abstraktionsnivån förutsätter att målgruppen har erfarenhet och förutsätter att 
läsaren ska förstå informationen vilket också leder till målgruppsanpassningen 
brister. Detta strider mot klarspråks riktlinjer som instruerar skribenten att ”tänka 
på läsaren” och ”vägleda läsaren”. Tidigare forskning bekräftar min utgångspunkt 
om användningen av klarspråk, inte automatiskt gör texten målgruppsanpassad, 
då Jones m fl (2012:332) hävdar att avsändaren/skribenten och läsarens 
uppfattning om vad som är läsbart skiljer sig.  
 
Som myndighet har Arbetsförmedlingen ett ansvar gentemot medborgare men också 
regeringen. Arbetsmarknadsdepartementet (2014) i ett regleringsbrev som 
myndigheten tilldelas varje år beslutat och beskrivit de resultatkrav myndigheterna 
ska uppnå utifrån olika uppdrag och vilka finansiella förutsättningar de har. 
Regleringsbrevet påverkar informationsmaterialet jag analyserar i min textanalys (se 
avsnitt 3. Textanalys) eftersom Arbetsförmedlingen har en maktposition som 
språkligt utmärker sig när avsändaren beskriver hur mottagaren ”ska” eller ”borde” 
agera för att kunna utföra vissa moment eller bli anställd. Detta eftersom 
regleringsbrevet bland annat beskriver att verksamheten ska vara effektivt styrt, 
stärka sina arbetsgivarkontakter, redovisa statistik och analys utifrån kön, ålder, 
utbildningsbakgrund med mera och även ”präglas av hög måluppfyllelse, kvalitet och 
god service. Därigenom ska förtroendet för myndigheten stärkas” 
(Arbetsmarknadsdepartementet 2014). Regleringsbrevet ska inte endast besvara 
regeringens krav utan bidrar även till ett direkt ansvar gentemot medborgarna. Detta 
genom bland annat att verksamheten ska arbeta på olika sätt mot långvarig 
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arbetslöshet genom att införa en tätare kontakt mellan arbetsförmedlare och 
arbetsgivare och använda sig av yrkesintroduktionsanställningar, ett stöd för 
arbetslösa ungdomar som ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Men hela 
regleringsbrevet och Arbetsförmedlingens uppdrag syftar till att arbetsgivare på ett 
effektivare sätt ska hitta arbetstagare och tvärtom, vilket innebär att regleringsbrevet i 
allra högsta grad finns till för att gynna medborgarna i alla avseenden. En punkt i 
regleringsbrevet är att verksamheten ska stärka sina arbetsgivarkontakter, vilket 
gynnar arbetsgivarna och därmed även arbetslösa i stort. Detta innebär att 
myndighetens ansvar och skyldighet gentemot medborgarna är stort och präglar i stor 
utsträckning hur verksamheten styrs. En del i myndigheternas ansvar mot 
medborgarna, som regleringsbrevet inte tar upp, men som Språklagen (2009:600) 
säger är att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”, 
vilket innebär att alla medborgare ur demokratisk synpunkt ska kunna ta del av den 
informationen myndigheterna har.  
 
Språklagen (2009:600) gäller för alla myndigheter, och enda sedan utvärderingen av 
myndighetstexter som gjordes på uppdrag av Justitiedepartementet av Statskontoret 
2001 har myndighetstexter blivit både begripligare, mer användarorienterade och fått 
ett ökat tilltal (Nyström Höög m fl 2012:101-102). Detta gynnar det ansvar och 
skyldighet att informera som myndigheter har gentemot sina medborgare. Språkrådet 
(2014) delar idag ut Klarspråkskristallen varje år till en myndighet som har uppnått 
goda språkvårdsinsatser och förbättrat deras klarspråksarbete på olika sätt, vilket 
indikerar att bearbetning och utveckling av myndighetstexter med klarspråk 
uppmanas, belönas och är nödvändigt. Eftersom mottagaranpassning brister i 
Arbetsförmedlingens informationsmaterial finns utrymme för att 
Arbetsförmedlingens klarspråksarbete ständigt kan utvecklas och omprövas. Utifrån 
regleringsbrevet, ansvaret och skyldigheterna för medborgarna i kombination med 
Språklagen (2009:600) är detta en relevant och nödvändig åtgärd för 
Arbetsförmedlingens ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Ungdomsarbetslösheten är ett 
aktuellt problem och påverkar samhället samt den enskilda individen. Det är ett 
problem som Arbetsförmedlingen har ansvarar för i deras uppdrag och en del i 
det ansvaret är, enligt mig, att se till att arbetssökande ungdomar får relevant 
information som de kan relatera till, förstå och i bästa fall – locka dem till att läsa 
mer. Informationen kan även hjälpa till att på ett positivt sätt påverka hur 
ungdomar vid första mötet (inskrivningen) med Arbetsförmedlingen resonerar 
och agerar som arbetssökande samt hur de förhåller sig till myndigheten.  
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Utifrån analysen av fokusgruppen visade det sig att gruppdeltagarnas osäkerhet kring 
hur man söker jobb och hur de ska använda Arbetsförmedlingen leder till ett behov av 
mer konkret information. De upplever även att relationen mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande är otydlig och de har fördomar och en negativ inställning till 
Arbetsförmedlingen. Detta påverkar på ett negativt sätt hur de bemöter 
informationsmaterialet. Deras yrkesframtidsdrömmar inom juristyrken och inredning 
eller att studera ger dem en vision, men en vision som de inte har så mycket att säga 
om. Detta indikerar att de vet vad de vill, men inte hur de ska ta sig dit. På 
informationsträffen jag deltog på som dold observatör bekräftas detta eftersom 
målgruppen inte vet hur de ska ta sig ur sin situation, men däremot vet de att jobb ger 
pengar, erfarenhet och kunskap. De är osäkra på vad arbetsgivaren får tillbaka när 
hen gett lön till dem och inser alltså inte sitt eget värde på arbetsmarknaden. De 
vet inte hur arbetsgivarens perspektiv ser ut vilket generar att det också är svårt att 
formulera ett cv – eftersom de inte vet hur arbetsgivaren tänker och vad hen söker 
efter. Ur en motivering som en deltagare lämnat om varför hon vill vara med i 
YOU kräver hen klarhet och en konkret lösning på hur hon blir anställd, vilket 
också bekräftar osäkerheten som gruppdeltagarna i fokusgruppen känner/kände. 
Fler motiveringar visade att de vill ha mer kunskap, inte vet vad de vill arbeta med, 
vill ha arbete eller är osäkra i allmänhet.  
 
Utifrån empiriska studier och teori samt riktlinjer inom fältet informationsdesign 
skapade jag en gestaltning som ska kunna ersätta det informationsmaterial 
Arbetsförmedlingen ger ut idag vid inskrivning och är för målgruppen anpassad 
så att läsbarhet och läsvärdet har ökat. Genom att läsa informationsmaterialet får 
målgruppen information om det som dem, enligt gruppdeltagarna i min fokusgrupp, 
känner sig osäkra eller förvirrade över (arbetssökandet bland annat). Och för att locka 
till läsning använder jag pathosargument och detta på framsidan i kombination med 
storlekskontrast för att välkomna läsaren med orden Vad händer nu? I min 
gestaltning har jag skalat mängden innehåll, konkretiserat med hjälp av klarspråk och 
ökat förutsättningarna för att väcka känslor hos målgruppen med pathosargument kan 
denna osäkerhet mildras. Utifrån tidigare forskning där pathosargument använts 
för att engagera och genom detta få människor att handla, bekräftar mitt syfte 
med att främja läsbarhet och läsvärde – för att målgruppen ska läsa 
informationsmaterialet. Även studien av Zerba (2008) som redogör hur narrativt 
skrivande är effektivt när man önskar engagera och väcka känslor, vilket 
pathosargument också gör, men i denna studie även hos ungdomar.  
Användningen av pathosargument i min gestaltning har olika syften, ett av dem 
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är att förtydliga relationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande genom att 
påvisa vilka olika skyldigheter och rättigheter de har gentemot varandra. Detta 
eftersom fokusgruppen och den dolda observationen visade att en sådan 
osäkerhet kring detta finns. Ett grepp som jag använt för att förtydliga relationen 
är att uppmärksamma mottagaren om att de har ett eget ansvar och har möjlighet 
själva att påverka deras framtid genom att blandat säga Det väljer du, Du väljer 
hur du vill söka jobb och Vad väljer du att bli?. Detta kan ge både positiv och 
negativ effekt för läsningen hos mottagaren vilket en utprovning, som det inte 
fanns utrymme för i denna studie, kunnat klargöra. Användningen av 
pathosargument som grepp i myndighetstexter hos Arbetsförmedlingen, där 
mottagaren är utsatt och i en beroendeposition, kan ge negativ effekt hos läsaren. 
Detta eftersom pathos syftar till att väcka känslor, och vilken känsla texten ska 
väcka hos läsaren – är svårt att styra över. Jag har valt att förtydliga den 
arbetssökandes roll i arbetssökandet i texten, det vill säga gett dem ett val och 
även lagt över en viss del ansvar på dem, eftersom jag utifrån min empiri tror det 
gynnar syftet med min studie.  
 
Med detta kan jag även konstatera att det går att kombinera klarspråk med 
pathosargument inom retoriken som ska informera och locka till läsning, utan att 
göra information ovårdad, komplicerad eller obegriplig. Detta eftersom jag har 
förstärkt klarspråk utifrån dess riktlinjer gentemot målgruppen arbetssökande 
ungdomar och gjort informationen mer begriplig för dem, i kombination med ett 
retoriskt tilltal och pathosargument i texten som ska tilltala målgruppens känslor 
relaterat till deras nuvarande situation, osäkerhet och hopp om framtiden. På 
detta sätt kan pathostilltalet och argumenten informera eller tala till det som är 
relevant för målgruppen, vilket ger en välkomnande och lockande ingång i 
texten, och klarspråk fungerar som ett informativt stöd när läsaren blivit inlockad 
i texten. Men jag kan inte konstatera eller dra slutsatser om att kombinationen av 
ett retoriskt tilltal med pathosargument och klarspråk har gjort informationen mer 
begriplig eller mer lockande till läsning än tidigare, eftersom jag inte utfört någon 
utprovning på texterna. Jag kan endast konstatera att det går att kombinera, utan 
att göra information ovårdad, komplicerad eller obegriplig. Eftersom jag inte 
hunnit göra någon utprovning på grund av arbetets omfattning på 15 hp, kan jag 
inte svara på om användning av pathosargument för att väcka läsarens känslor är 
rätt teori för mitt syfte. Däremot kan jag argumentera för hur min gestaltning 
skulle kunna väcka känslor och locka till läsning med hjälp av pathosargument 
hos målgruppen.  
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Utifrån de riktlinjer i klarspråksarbetet som jag tagit del av för denna studie, kan 
jag konstatera att det går att tolka dem riktlinjerna på olika sätt. Vad innebär det 
att ”tänka på läsaren”, ”ha ett aktivt språk” och ”vägleda läsaren” (Hedlund 
2013:7) egentligen? Användningen av pathosargument skulle kunna besvara 
riktlinjen ”tänk på läsaren” i en text, eftersom ett sätt att ”tänka på läsarens” 
behov kan vara att väcka känslor med pathos för att mottagaren ska känna sig 
lockad att läsa. Men deras informationsmaterial, vilket textanalysen utvisade, 
informerade främst och använde inte retoriska inslag i sina texter. Detta gör ett 
retoriskt tilltal med pathosargument till ett relevant alternativ i hur klarspråk i 
myndighetstexter kan gestaltas.  

 
6.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatser om att klarspråksanvändningen i 
Arbetsförmedlingens informationsmaterial brister vad gäller begriplighet och 
mottagaranpassning, utifrån textanalysen. De arbetssökande ungdomar som jag 
träffade i en fokusgrupp och observerade under informationsträffen har ett osäkert 
förhållningssätt och förhållande till Arbetsförmedlingen och vad som förväntas av 
dem där, och hur deras yrkesframtid ser ut. Detta skapar ett behov av konkret 
information och vägledning tidigt i processen som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. Utifrån informationsträffen för YOU-projektet bekräftas 
osäkerheten hos arbetssökande ungdomar i deras motiveringar och de har inte 
kunskap om deras eget värde på arbetsmarknaden. Med stöd ifrån empiriska studier, 
tidigare forskning och teori har jag skapat en gestaltning som främjar läsbarhet och 
läsvärde med ett begripligare och mer målgruppsanpassat klarspråk i det nya 
informationsmaterialet. Det nya informationsmaterialet har även förstärkt tilltalet till 
målgruppen med pathosargument, i syfte att locka till läsning. Till sist kan jag även 
konstatera att det går att kombinera klarspråk med pathosargument inom retoriken 
som ska informera och locka till läsning, utan att göra informationen ovårdad, 
komplicerad eller obegriplig.  
 
6.2 Syftesupplevelse 
Syftet med min studie var att genom teori och empiri söka kunskap inom området för 
att främja läsbarhet och läsvärde i Arbetsförmedlingens informationsmaterial till 
målgruppen arbetssökande ungdomar som de får vid inskrivning.	  Detta med målet 
att arbetssökande ungdomar ska läsa informationsmaterialet.  
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Med svar och slutsatser på mina frågeställningar och därmed också min 
problemformulering, redovisat under avsnitt 5. Resultat, anser jag att studien uppfyllt 
sitt syfte.  
 
6.3 Förslag till fortsatta studier 
Ämnet jag har undersökt i min studie är omfattande och det finns stort utrymme för 
fortsatta studier. Det hade varit intressant i en fortsatt studie att göra en mer 
omfattande textanalys på Arbetsförmedlingens hemsida och analysera hur de 
informerar till ungdomar där. Då hade undersökningen fått en ny infallsvinkel, där 
tidigare forskning om hur ungdomars medievanor ser ut och hur de använder internet 
varit relevant. Eftersom undersökningsgruppen i fokusgruppen och de deltagare som 
jag observerade på informationsträffen är mycket liten och inte kan sägas motsvara en 
representativ målgrupp, hade fler omfattande fokusgrupper kunnat ta fram mer empiri 
kring ämnet. Kvantitativa metoder hade även kunnat ge en mer generaliserbar bild av 
målgruppens behov och situation, vilket skulle kunna ha påverkat gestaltningens 
uttryck.  

Eftersom ungdomsarbetslöshet är ett aktuellt och akut problem idag, hade det varit 
intressant att se om information positivt kan påverka arbetssökande ungdomars 
inställning till arbetsmarknaden och yrkeslivet. Eftersom gruppdeltagarna i min 
fokusgrupp kände stress och osäkerhet över deras roll som arbetssökande kan detta 
vara en intressant utgångspunkt i en annan studie. 
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8. Bilagor 
8.1 Gestaltning –  den nya målgruppsanpassade 
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8.2 Gestaltningstexten 
 
 

	  Framsidan: Vad händer nu? 

 
 Insidan: Det väljer du. 

 
Rubrik: Vad väljer du att bli? 
Det behöver du inte veta idag. Eller imorgon. Det enda du kan påverka är vilken 
inställning eller attityd du väljer att ha när du söker jobb. Om du vill studera, men 
inte vet vilken utbildning du vill läsa, kan du förslagsvis arbeta tills du vet vad du 
vill studera. Men det väljer du själv. Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig. 
 
Rubrik: Vad vi gör för dig 
Ingress:	  Vårt mål är ditt mål – att fixa ett jobb till dig. Alltså samarbetar vi. Och för 
att vi ska uppnå det målet, har vi knep för hur man skapar ett eget cv, ger förslag på 
lediga jobb och hur du söker dem. Men det kan vara så att du inte alls vill jobba, 
utan studera, och då agerar vi bollplank om vilka utbildningar som finns och vad 
som intresserar dig. Men du väljer hur mycket du vill använda oss. 	  

 
Mellanrubrik: Vi ger dig erfarenhet 
Brödtext: Du kanske ska söka dina allra första jobb. Många jobb kräver erfarenhet, 
vilket inte alla har. Men det kan du ändra på. Skaffa erfarenhet genom att gå vår 
yrkesintroduktionsanställning. Det här gäller: 
 
• Du jobbar och lär dig alltså yrket. 
• Du får stöd av en handledare samtidigt. 
• Du får lön. 

 
Detta gynnar både arbetsgivaren och dig. Arbetsgivaren får en liten summa pengar 
men främst får de hjälp på arbetsplatsen. Din hjälp. Vi kan hjälpa dig hitta en 
arbetsgivare, men du kan också hitta en arbetsgivare på egen hand genom att ta 
kontakt. 
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Mellanrubrik: Vi samlar arbetsgivare i ett rum 
Brödtext: Se till att ditt CV hamnar överst i arbetsgivarens pappershög på 
skrivbordet. Det gör du på våra rekryteringsträffar där vi samlar arbetsgivare i 
ett rum för att du ska få chansen att träffa dem. Träffa dem som är i behov av 
dig. Gör ett bestående intryck genom att vara dig själv, skaka hand och hälsa 
samt berätta vad du kan eller/och vill lära dig. På det sättet kan du påverka att 
arbetsgivaren minns dig och i bästa fall väljer dig för tjänsten du söker. På 
arbetsformedlingen.se finns en lista över aktuella rekryteringsträffar. 
 
Rubrik: Vad du gör för dig 
Ingress: Du har redan gjort massor för dig själv genom att ha träffat oss och skrivit 
in dig. Det finns mer du kan göra för din skull – som ökar chanserna för att du blir 
anställd.  

 
Mellanrubrik: Du gör en plan 
Brödtext: Alla inskrivna skriver en handlingsplan tillsammans med en 
arbetsförmedlare. Handlingsplanen beskriver hur Arbetsförmedlingen hjälper dig, 
och vad du gör för att hitta ett jobb. 

 
Mellanrubrik: Du gör aktiviteter 
Brödtext: För varje gång du har gjort någonting aktivt för att få ett jobb, uppdaterar 
du din aktivitetsrapport.	  En sådan aktivitet kan till exempel vara att du sökt ett jobb, 
besökt en av våra rekryteringsträffar	  eller att du har varit på anställningsintervju. 
Aktivitetsrapporten hjälper dig att få ordning på vad du har gjort, som underlättar 
för dig när du och din arbetsförmedlare träffas och planerar hur du ska gå vidare 
för att bli anställd. Hur du fyller i aktivitetsrapporten kan du läsa mer om på 
arbetsformedlingen.se. 

 
Mellanrubrik: Du skaffar ersättning 
Brödtext: Om du har arbetat eller arbetar i Sverige har du rätt till 
arbetslöshetsförsäkring. Det betyder att du kan ansöka om arbetslöshetsersättning 
från a-kassan om du blir arbetslös. Ansökan om arbetslöshetsersättning skickar du 
till din a-kassa, som beslutar om du har rätt till ersättningen. Läs mer om detta på 
arbetsformedlingen.se.  
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Mellanrubrik: Du gör ett CV och personligt brev 
Brödtext: Att skriva ett bra cv behöver inte vara svårt. Det finns en djungel med 
olika mallar och tips på internet om hur man skriver det ultimata, mest fantastiska 
cv:et. Håll dig kortfattad, nämn det viktigaste först och krångla inte till det. På 
nästa sida har vi ordnat rubriker som vi hoppas kan underlätta för dig när du 
skriver ditt CV med personliga brev. 

 
Rubrik: CV 
 
Mellanrubrik: Har du utbildning? 
Brödtext: Skriv vad din gymnasieutbildning heter eller om du har läst en kurs eller 
program på högskola/universitet.  
 
Mellanrubrik: Har du arbetslivserfarenhet? 
Brödtext: Har du jobbat någonstans innan? Ta med.  

 
Mellanrubrik: Har du praktiserat? 
Brödtext: Det är en merit - ta med! 

 
Mellanrubrik: Vad har du för egenskaper? 
Brödtext: Vilka är dina främsta egenskaper som är viktiga att lyfta när du söker 
jobb? Tänk på vem du är i skolan, i ditt umgänge och vad andra säger för positiva 
saker om dig.  
 
Mellanrubrik: Vad har du för kunskaper? 
Brödtext: Talar du fler språk? Har du körkort? Har du några andra oväntade 
kunskaper? 
Rubrik: Personligt brev 

 
Mellanrubrik: Varför har du sökt tjänsten? 
Brödtext: Matchar dina egenskaper/kunskaper eller 
utbildning/arbetslivserfarenhet tjänsten du söker? Motivera varför du har sökt 
tjänsten och vad du kan bidra med.  

 
Mellanrubrik: Varför passar du för tjänsten? 
Brödtext: Matchar dina egenskaper/kunskaper eller 
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utbildning/arbetslivserfarenhet tjänsten du söker? Motivera varför du har passar 
för tjänsten och vad du kan bidra med.  

 
Mellanrubrik: Varför vill du arbeta hos arbetsgivaren? 
Brödtext: Läs på lite om företaget/organisation/arbetsgivaren du söker jobb hos. 
Motivera varför du skulle passa hos dem och vad du kan bidra med.  

 
Rubrik: Du väljer hur du vill söka jobb 
Ingress: Så är det. Ingen kan tvinga dig att söka jobb på dessa olika sätt men det 
ökar dina chanser att bli anställd. I Platsbanken på arbetsformedlingen.se kan du 
hitta en samling av många lediga jobb och kolla även med människor i din närhet 
om de har eller vet något ledigt jobb till dig. 

 
Mellanrubrik: Var modig 
Brödtext: Sök jobb hos arbetsgivare som ännu inte vet om att de behöver dig. 
Alltså; många jobb annonseras inte ut, eftersom arbetsgivaren hittar någon att 
anställa via kontakter, personliga möten eller av att någon går in på arbetsplatsen 
och anmäler sitt intresse. Ta chansen innan någon annan hinner före dig. 
 
Mellanrubrik: Prova på yrken 
Brödtext: Att vara anställd på ett	  bemanningsföretag	  ger dig många möjligheter. 
Tänk dig att kunna jobba med olika yrken, på olika ställen och med olika 
människor. Ett bemanningsföretag är i samarbete med många andra företag som de 
hyr ut dig till. Ibland i dagar, veckor eller månader beroende på hur behovet hos 
företaget ser ut. Du får en bra ingång till arbetsmarknaden och massor med ny 
arbetslivserfarenhet att lägga till i cv:et. 
 
Mellanrubrik: Utnyttja internet 
Brödtext: Vissa har fått jobb via Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Om du 
använder dessa sociala nätverk kan du också använda dem för att söka jobb. Skriv 
om vad du kan, att du söker jobb och att du vill ha tips på lediga jobb. På endast två 
sekunder nås alla dina kontakter av din digitala jobbansökan.  

 
Mellanrubrik: Låt arbetsgivaren hitta dig 
Brödtext: Det är vanligt att arbetsgivare spanar efter potentiella medarbetare på 
internet. Därför gynnar det dig att registrera ditt cv på en, gärna flera, cv-‐databaser 
som finns. En cv-databas samlar många cv:n under kategorier som gör det enkelt 
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när arbetsgivaren letar medarbetare. Även hos oss på arbetsformedlingen.se kan du 
presentera ditt cv i vår cv-databas som arbetsgivare besöker.   
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8.3 Utskrift (transkription) – fokusgrupp 

 
Tid: 22 april, 09.00-10.00 

Plats: Kopparbergsvägen 8 i Västerås 

Deltagare: 4 personer, 2 män (M1 och M2), 2 kvinnor (K3 och K4) 

 

1. Malin: Hur bra känner ni varandra? Ska vi ta en namnrunda? 
2. M1: Jag heter Niklas. 
3. M2: Jag heter Mattias. 
4. K3: Linnéa. 
5. K4: Jennie. 
6. Malin: Hur gamla är ni då? 
7. K3: Eh, 20. 
8. K4: 19. 
9. M2: Jag fyller 21. 
10. M1: Eh, jag blir 21 i juli. 
11. När skrev ni in er då? 
12. M2: Ehm, jag skrev in mig första gången för några år sedan och sen studerade 

jag lite och sen skrev jag in mig igen och det var väl, när var det då, det kan 
ha vart i början av året. Eh, och, jag vet inte, man går ner dit och säger att man 
vill skriva in sig typ, jag vet inte. 

13. Malin: När skrev du in dig då? (Tittar på K1). 
14. M1: Eh, jag tror att det var i januari förra året. Det var då jag blev kallad till 

Arbetsförmedlingen första gången.  
15. K3: Eh, jag visste inte att det skulle handla om det här för jag skrev in mig för 

ett ganska bra tag sen, eller det var ju två år sen, så det.. 
16. Malin: Men det är ganska nyligen? Om man jämför med en 60:åring..  
17. M2: Ah, men det var 2012. 
18. Malin: Och du? (Tittar på K4) 
19. K4: I somras. 
20. Malin: Mm! Men hur kom det sig, ni räckte frivilligt upp handen och ville 

vara med idag eller?  
21. M2: Eh ja, hon valde ut några. 
22. Malin: Så ni var lite tvungna? 
23. M2: Njaee.. 
24. M1: Det var inte så många som precis som ville, om man säger.  
25. M2: Man får väl ställa upp.  
26. Malin: Men vad fick ni veta vid inskrivningen? 
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27. M2: Nej, det var väl bara liksom att, ja, att man får en.. 
28. M1: …en handledare som man skulle samtala med och… 
29. M2: …rapportera… 
30. M1: ..rapportera till dom och ja, vad har man mer fått höra av dem där 

handläggarna egentligen? Ja, samtala om man vad egentligen vill eller ah så 
har han eller hon gett oss lite tips om vad man kan göra, vad som kan vara bra 
för att söka jobb, vilka tekniker som funkar bra. 

31. M2: Mm. 
32. Malin: Något mer? Minns du? (Tittar på K2) 
33. M2: Alltså jag känner, eller jag minns inte att man fick veta något särskilt 

eller man gick väl på något möte säkert efter man blev inskriven. Sedan vet 
jag inte om jag har fått så mycket mer information, mer om hur det fungerar 
när man är inskriven på Arbetsförmedlingen. Annars har jag hamnat på 
Jobbcoach och så, så jag har inte varit jättemycket på Arbetsförmedlingen.  

34. Malin: Jag är väldigt intresserad av just den situationen när ni går dit första 
gången och skriver in er och vad dem informerar om och vad ni får veta. 

35. Alla: Ahhh okej. 
36. M2: Jag fick inte riktigt gå dit många gånger, jag pratade med en handläggare 

kanske 1 eller 2-3 gånger och sedan blev jag inskriven på en Jobbcoach också. 
Jag fick gå dit i 6 veckor, eh, eller många veckor. Ett par månader.  

37. Malin: Men det är 90 dagar efter inskrivningen som ni inte blir erbjudna 
någonting utan ni får sitta och söka jobb och sen får ni vara med i projektet, 
eller? 

38. K4: Ja, och sen blir man inskriven i något sorts program. 
39. Alla: Mmm. 
40. K4: Som jag minns så var det mest att man gick dit, tog med sig sina betyg 

och de pratade lite, frågade vad man kunde tänka sig att jobba med där och 
efter erfarenhet och personliga, vad man kunde tänka sig och ville. Sen var det 
mest: ”här kommer lite broschyrer, du får en kallelse om några månader.” 

41. Malin: Du skrev in dig efter studenten? Då har man kanske inte så mycket 
erfarenhet? 

42. K4: Nej, det har man ju inte.  
43. Malin: Och du hade hunnit studera? (Tittar på K2) 
44. M2: Eh, jag skrev in mig efter studenten och sen jobbade jag lite och sen 

studerade jag och sen så var min handläggare skulle bli mammaledig eller 
någonting och då skulle jag gå ner och skriva in mig igen och då var det 
någon person där som verkade lite disträ, men han sa ju i princip att jag skulle 
få någon kallelse eller någonting sådära, jag vet inte. Men annars, det enda jag 
fått, jag fick i princip ringa dit själv och ta reda på vem jag skulle ha, och vem 
det va, och sen har jag pratat med han ett par gånger då. Eh, så blev jag 
inskriven för det här, eh eller ja, jag fick förfrågan i slutet av förra månaden. 
Och, det har inte gått 90 dagar för mig än då, men eh.. ah jag vet inte.  
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45. Malin: Det här informationsmaterialet har jag själv fått från 
Arbetsförmedlingen när jag frågade vad de ger ut vid inskrivningen, känner ni 
igen det? 

46. K3: Ja, jag känner igen det. 
47. M1: Jaaa, det känner man ju igen. 
48. K4: Det var typ det där man fick. 
49. M2: Mmmh. 
50. Malin: Jag lägger fram det här så att ni får titta, ifall ni inte minns eller så. 
51. M1: Ah, det där känner jag igen.  
52. Malin: Ah, då har ni kanske fått det allihop. Läste ni det sen då när ni kom 

hem? 
53. K4: Eh, ne. 
54. K3: Jag har inte läst något.  
55. M1: Man har väl bläddrat igenom det ett par gånger. 
56. K3: Jag läste något liknande på deras hemsida innan jag kom dit, så kände jag 

att jag inte orkade läsa mer. 
57. Malin: Nej, hur kommer det sig att ni inte läste då? 
58. K3: Det känns så mycket och inte så jätteintressant.  
59. Malin: Vad kände ni? (Tittar på K1 och K2) 
60. M2: Jag visste väl typ vad jag ville göra, mest att hitta något sommarjobb då, 

så man har något medans. Så jag vet inte, just det här med att hitta..jag vet inte 
vad broschyrerna innehåller.. 

61. Malin: Ja, ni får gärna titta i dem. Ena handlar om arbetslöshetsersättning och 
den andra heter ”Välkommen till Arbetsförmedlingen”.  

62. M2: (Bläddrar i broschyren om arbetslöshetsersättning) Ersättning och sånt 
hade jag hyffsat koll på. Eh, fast det var väl lite dålig information om det här 
med Försäkringskassan. 

63. M1: Ja. (Instämmer) 
64. M2: Att man måste, eh jag vet inte. Det var väldigt mycket såhär att man fick 

leta runt själv.  
65. M1: Mmh. (Instämmer) 
66. M1: Ja, så var det för mig också jag fick inte mycket hjälp med, när jag gick 

hos jobbcoachen, för jag fick inte så mycket hjälp av min arbetscoach på 
Arbetsförmedlingen heller. När jag skulle fråga om ah sånt där, ah det var 
bara ett par gånger, dom flesta gånger måste man ringa till dom själv – dom 
ringer sällan upp en själv.  

67. M2: Men jobbcoach, är det samma som Arbetsförmedlingen? För jag har inte 
varit hos en sådan. (Frågar K1). 

68. M1: Det var inte riktigt precis samma sak utan jobbcoachen svarar ju till 
Arbetsförmedlingen eller de står väl.. När man går hos en jobbcoach så är det 
ungefär samma sak som en arbetssökaraktivitet och då går man dit och så får 
man, jag gick ju på Miroy nere på stan, och när jag gick dit så hade vi 
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genomgångar om jobb och arbetssituationer och lite mer genomgripande 
information om cv och personligt brev bland annat. 

69. M2: Var det bland en massa andra? (Frågar K1). 
70. M1: Ja, då var det ju flera stycken där. 20, ibland har det varit 10-20 stycken. 
71. M2: Ah men då har jag nog varit på det också. 
72. M2: Jag tänkte om det var individuellt. 
73. M1: Nej, gud nej det var inte individuellt.  
74. Malin: Har den här jobbcoachen ett samarbete med Arbetsförmedlingen? 
75. M1: Ja, det var det jag fick intrycket av. Min handläggare på 

Arbetsförmedlingen sa att jag skulle gå dit och vara där dem här veckorna 
som det behövdes och då räknades det här som en arbetssökaraktivitet så att 
man kunde få söka bidrag för arbetslöshetsersättning bland annat. Så, ja det 
var helt ok ändå. 

76. Malin: Men om vi återgår till det här materialet. Vad får/fick ni för första 
intryck av materialet? 

77. K3: Nu eller då? 
78. Malin: Ja, nu eller då. Beroende på hur ni minns. Ni kanske inte minns hur ni 

tänkte då. 
79. M1: Jaa…hmm 
80. M2: Jag vet inte.  
81. K3: Nu verkar det vara väldigt mycket såhär basgrejer som står, sådant som 

man kanske redan fattar själv ändå. I alla fall det jag tittade igenom nu.  
82. K4: Mycket text.  
83. M2: Jag tycker de borde ha mer ”steg för steg”, alltså mera basalt, liksom. 
84. M1: Sammanfattande eller? (Frågar K2). 
85. M2: Ja eller just för dom som inte har varit med förut, aha ”man måste göra 

sådär och sådär”. Det är liksom inga konstigheter, man behöver inte skriva en 
hel broschyr utan mer såhär ”gå tillväga såhär för att” eller om du vill ha 
ersättning till exempel då man kan säga de här grundläggande sakerna såhär 
och såhär och har man några grundläggande frågor kan man fråga dem och så. 
Men, ah.  

86. Malin: Ni blir inte så sugna på att läsa verkar det som i alla fall? Blir ni 
motiverade att söka jobb tack vare broschyren? 

87. Alla: Neej.  
88. K3: Det handlar mest om Arbetsförmedlingen känns det som. 
89. Alla: Jaaa. 
90. K3: Det handlar inte så mycket om hur jag ska söka jobb. 
91. Alla: Neej. (Instämmer). 
92. Malin: Så det känns som ett måste att öppna broschyren? 
93. K4: Ah. 
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94. K3: Men alltså jag tyckte den såg ganska enkel ut ändå, när man kollade i den. 
Men det är just att den ser ganska tjock ut som man bara ”äh”, ännu ett 
papper. Men den var ju ganska enkel när man tittade i den så.  

95. Malin: Men vad är det man vill veta då när man kommer till inskrivningen? 
96. M2: Nej men just det här liksom om man ska ha arbetslöshetsersättning ifrån 

Försäkringskassan, om det är något som Arbetsförmedlingen fixar åt en eller 
om det är något man ska göra själv. Eh, just det var det lite dålig info på men 
det här med jobb det tyckte jag, det var ju på en liksom, och sa att ”titta på det 
här då och titta på det här” så man fick ju lite såhära lite om man vad man 
kunde läsa och sådära. Men, det är lite rörigt såhär och det borde vara lite mer 
samlat. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. 

97. Malin: Hur känner du då? (Frågar K4) 
98. K4: Jag vet inte riktigt. (Paus) Det är ganska svårt att säga tycker jag 

egentligen.  
99. Malin: Är det för mycket information eller är det..? 
100. K3: Kanske att det inte är så exakt info.  
101. K4: Ja, nu är det lite såhär, det var ju inte så längesen, men det är lite 

svårt att minnas hur det var då, vad man tänkte liksom när man först kom in 
och skrev in sig. Men ja, nej jag fattade nog egentligen ingenting från början. 
Sen har det kommit mer av erfarenhet att ”jaha är det så det funkar”. Snarare 
än att jag liksom har suttit och läst.  

102. Malin: Så det var lite förvirrat ifrån början? Och det har blivit tydligare 
med tiden? 

103. K4: Ja, det skulle jag säga. Det tycker jag. 
104. Malin: Ja, för det finns mycket att informera om. Det är frågan vad ni 

behöver veta, vid första inskrivningen. Men det kanske ni själva inte vet, vad 
ni behöver? 

105. K4: Nej. Det kom väl mer när jag blev kallad till ett möte där de hade 
Powerpoint och pratade en massa och det kändes lite lättare att få in när dem 
berättade om det. Eh, liksom att få en broschyr, eller mapp, med en massa 
olika böcker som man ska sitta och läsa, det kändes inte.. det är svårt att veta 
vad man ska börja i så fall och liksom vad man ska ta till sig och inte. Man 
ska väl ta till sig allt i och för sig. Kanske vissa saker mer än andra. Så mer 
kanske, ”det här är viktigast”. 

106. Malin: Håller ni med? (Kollar på resten). 
107. M1, M2 och K3: Aahh. 
108. Malin: Varför tror ni att ni får det här materialet då? 
109. K2: Nej men så att man har något att, om man har några funderingar, 
vad är det just inom det här som kan fördjupa sig i, så man vet exakt där.. Så jag 
vet inte, men det är väl som att man, ja nej jag vet inte, det är väl det. 

110. K4: Det är väl för att man ska få klarhet i vad det är som gäller som man 
får det här och liksom, ja så man vet vad man ska göra och sådär. Helt enkelt.  
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111. K3: Sen har väl dem mycket att göra där och de har väl inte tid med att 
alla ska komma och ställa frågor. Så då kan de säga att ”ni har faktiskt fått 
hem det här” och då finns det möjlighet att läsa utan att behöva sitta i någon 
kö.  

112. K4: Typ som att man får med sig en liten handläggare hem (skratt) och 
ba, ah man kan ju inte riktigt prata med dem direkt. 

113. Malin: Så det är bara för deras skull och er skull, tänker ni? 
114. K3: Ah, jag tror det.  
115. Malin: Om ni skulle få bestämma då, om ni fritt skulle få välja hur ni 

skulle vilja ta del av en sådan här typ av information – hur skulle ni vilja ta 
del av den? Skulle det vara via film, en app eller broschyr? Hur? 

116. M2: Ah en film typ som skulle finnas på deras youtubekanal, eller på 
hemsidan, som instruktionsvideo eller något som är mer överskådligt och vill 
man fördjupa sig kan man gå in och läsa mer på detalj. Typ att om du vill ha 
den här formen av ersättning måste du göra såhär och såhär. Så något sådant 
på hemsidan, tror jag.  

117. K3: Alltså jag skulle ju helst prata med en person så att man kan ställa 
frågor direkt om det är något man inte förstår så. Men jag förstår ju att det är 
lite svårt att de ska träffa varenda person och ge såhär, men det tycker jag 
egentligen är – det är något jag föredrar. ”Att jag berättar min plan och så kan 
jag få ställa mina frågor till dig.” 

118. Malin: Hur känner dudå? (Tittar på K1) 
119. M1: Eh, ja ungefär som dem har sagt. En film kanske som underlättar 

litegrann och att ha fler sådana här gruppmöten, kanske Powerpoint där de 
berättar lite mer och ja, det är väl i stort det.. att de ska försöka vara lite mer 
precisa, alltså lite exakta i det dem säger alltså, så att de inte riktigt missleder 
en. 

120. Malin: Har ni blivit missledda av information någon gång? 
121. M1: Eh, jag vet inte riktigt vad jag säger. Men något sådant – jag vet 

inte. 
122. M2: Eh ja det är ju mycket sådana här aha-upplevelser, att ”aha ska man 

göra på det här sättet” eller ”det här visste jag inte och det här visste jag inte”. 
Det är mycket såhär att man får ta reda på det själv på något sätt.  

123. K3: Jag vet att första gången jag skulle fylla i en sådan här 
aktivitetsrapport så fattade jag inte riktigt vad man skulle göra, jag tyckte att 
det var otydligt, så jag var tvungen att ringa upp och bara: eh vad är det jag 
ska göra egentligen? Jag tycker att det var otydligt. Men hade jag fått såhär att 
du ska fylla i den här sådär, hade det varit enklare. Men det är ju inte så svårt 
egentligen när man väl kan.  

124. K4: Ah, när man väl kan så… 
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125. M1: Det var precis samma sak för mig, jag ringde och de var inte precis 
så himla, då var inte han precis så himla tydlig med det där heller så jag fick 
ju lista ut det själv.  

126. Malin: Men ni skulle föredra att ta till er information via ljud och bild, 
snarare än att läsa? 

127. M2: Ja. 
128. K4: Ja, någon som pratar liksom. 
129. M3: Sedan kanske man kan få något också, men inte en sån dära med en 

massa sidor för jag tycker bara när man tittar på den där så känner man såhär: 
”ååh”. 

130. K4: Jag tycker att det är bra att de har skriftlig information, som man 
kan ta med och som man har med till alla som skriver in sig. Det tycker jag är 
jättebra. Men ja. Det är väl kanske mycket det här att det är så mycket man får 
att man känner sig som lite avskräckt. Att ”nu måste jag börja med det där”.  

131. M2: Jag tycker att standarden borde man ha att om det är många som 
har det på ett visst sätt att man har den här typen av material. Att man har det 
här och det här och man går på dem här sakerna, alltså att man har liksom – 
att standarden är enkelt beskriven. ”I de flesta fallen är det såhär och såhär 
och är det inte så kan du läsa här.”  

132. Malin: Mer exempel alltså? 
133. M2: Ah. Mera liksom steg för steg. ”Om Kalle skulle göra såhär och 

såhär, hur skulle han behöva göra då?” Eh, ah det tror jag. 
134. Malin: Har ni sett någon av filmerna som finns på Arbetsförmedlingens 

hemsida idag? 
135. M2: Jag tror att jag har sett någon. Eh, någon om hur man skrev in sig. 

Men sen vet jag inte.  
136. Malin: Hur var den då? (Tittar på K2) 
137. M2: Ja, den var ganska bra. Den var väldigt såhär övertydlig, men det 

var bra tyckte jag. Sen står det ganska enkelt på sidan då att om man ska göra, 
alltså det står ju att vid aktivitetsrapport eller rapportering till exempel eller ja, 
eller om man ska skriva in sig så står det.. ah jag kommer inte ihåg, men jag 
kommer ihåg att jag tyckte att det var ganska enkelt när jag väl hade hittat rätt 
på hemsidan. Men sen är det ju att man måste liksom bli ombäddad att ”du 
ska göra det här och du ska göra det här”. Ah, jag vet inte jag är ganska dålig 
på att förklara. 

138. Malin: Nej, absolut. (Uppmuntrande) 
139. M2: Ah, men jag tyckte i alla fall att det var ganska informationsrikt.  
140. Malin: Någon annan som har sett filmerna? 
141. K3: Jag tror att jag har sett någon film på ett möte, som jag blivit kallat 

till, som de själva visade men jag minns inte vad den handlade om.  
142. Malin: Men vill ni bli informerade eller inspirerade? 
143. M2: Informerade skulle jag tycka var bättre.  
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144. M1: Mm. Jag vet inte, inspirerad vet jag inte riktigt om 
Arbetsförmedlingen ska bidra med, det är något som man kanske hellre ska 
inspirera sig själv om man ska söka jobb eller vill utbilda sig. Det är väl 
ingenting som precis Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. De är inga 
psykologer, eller vad tusan vad… Deras egentliga uppgift är att informera 
marknaden och försöka hjälpa en på ett så bra sätt som möjligt. Det är ju så 
jag upplever det i alla fall.  

145. K3: Mm. 
146. M2: Det bästa vore om man hade liksom såhär ”dem här jobben och 

dem här jobben”, som de pratar om här (YOU-projektet) som är röda och gula 
jobb. Liksom att man har något, dem här branscherna är det brist inom och 
dem här utbildningarna finns och sådär och ha det väldigt såhär tydligt. 

147. K4: Ja, det tycker jag är ganska konstigt att man inte pekar på, jamen att 
”här fanns liksom jobbchanser”. Så att du kan tänka dig att.. 

148. K3: Jag tror att de har gjort det med mig en gång, då var jag på ett möte 
och då pratade nästan hela mötet om att vi skulle jobba i gruvor och att gruvor 
var framtiden. Och det kändes ju inte sådär jätte, det var inte för mig.  

149. K4: Neeej (skratt). 
150. K3: Men dem har ju gjort det i alla fall så det är ju… 
151. M1: Jaaa.  
152. K4: Men liksom mer att dem säger att ”här: skulle du kunna tänka dig 

att plugga till att bli gruvarbetare”. Ah men liksom att dem mer att dem – jag 
hade ingen aning om att det fanns en sådan här kompass som man kunde 
kolla, det visste jag inte ens när jag kom dit. Det hade jag väl kunnat ta reda 
på själv om jag hade orienterat mig lite på deras hemsida, men, det känns ändå 
som en bra sak att veta.  

153. M2: Men just det att man har en tydlig kolumn där man ser bristyrken.. 
154. K4: Ah. 
155. M2: …eller framtida jobb eller utbildningar och så kan man bara: ”ah, 

det där visste jag inte om” och sådär. Eh och att inom dem områden som det 
behövs flest jobb idag, om det är någon arbetsgivare liksom i Västerås, istället 
för att man ska gå in och leta och ”ah här finns det någonting och här finns det 
någonting”. Så att dem som har flest platser, att det är någon sådan här lista 
och att ”här: ABB söker hundra sådana här” och att det är någon såhär lista 
då.  

156. M1: Mm. 
157. M2: Att man inte behöver klicka då utan det finns bara på sidan sådär, 

på något bra sätt. Jag vet inte, det kanske är… 
158. M1: Det låter bra, det skulle vara bra. Då vet man vad som finns 

tillgängligt istället för att kanske, ja, ringa till dem och slösa deras tid kanske.  
159. M2: Mm, nämen – ah.  
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160. Malin: Återigen broschyrerna – vad tycker ni om utseendet på dem? 
Vad associeras ni dem med? 

161. M2: Det ser ut som någonting från Arbetsförmedlingen, med det 
orangea. 

162. M1: Ah. 
163. K4: Jag tänker på skolväggar när jag ser dem. Vi hade orangea och blåa 

väggar i exakt dom där nyanserna, så nej jag får dåliga associationer. (Skratt) 
Men det är personligt.  

164. K3: Ah, dem ser väl inte så jätteroliga ut.  
165. K4: Det känns som att dem liksom, dem ska vara neutrala, de ser ganska 

neutrala ut tycker jag och det är väl bra på sitt sätt. 
166. K3: Mm, jo precis, 
167. M2: Man kanske borde ha dem i olika färger. Vad står det här då? 

(Tittar på broschyrerna) eh, ”ersättning vid arbetslöshet” och vad står det på 
den där då? Jo: ”välkommen till Arbetsförmedlingen”. Ah, typ att man har 
liksom en färg för.. såhär.. jag vet inte. Annars är det liksom ”aha, vilken var 
det nudå?”. Men annars det här med pengar som bild på ena och ena som 
välkomnar någon på den andra, det känns ju såhär tydligt. (pratar om bilderna 
på framsidan av broschyren). 

168. K4: Ja, de känns ju tydliga i alla fall. När man ser dem. 
169. Alla: Mm. 
170. Malin: Ni förstår vad dem kommer att handla om? 
171. Alla: Mm. 
172. M2: Liksom såhär, du vill veta mer om arbetslöshetsersättning, ja men 

ta den där blåa där borta eller ta den där gröna. Så, ah. Någonting sådant – jag 
vet inte.  

173. Malin: Hur ser era framtidsdrömmar ut, yrkesmässigt? 
174. M2: Eh, någonting akademiskt på något sätt. Plugga vidare.  
175. M1: Jag skulle vilja plugga till jurist och åklagare. Det skulle jag vilja 

bli.  
176. M2: Ah, jag funderade på det jag också.  
177. K3: Jag vill jobba med möbler eller inredning på något sätt.  
178. K4: Någonting typ kreativt. På något sätt. Det är en ganska bred, ja, vad 

jag skulle kunna tänka mig känner jag.  
179. Malin: Visste ni om dessa drömmar innan ni skrev in er, eller är det 

något som har växt fram? 
180. K2: Man har väl haft ett litet hum förut, men sen har det blivit mer 

tydligt eh, speciellt när man har varit här och sett liksom att här är det 
bristyrken och lite som att ”det är bättre att ha en bra utbildning” än att bara 
ha ett jobb sådära. På sikt. Och så att man tänker kanske mer framtidsmässigt 
att 20 000 är bra idag men man kanske behöver mer i framtiden om man ska 
göra vissa saker och så.  
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181. Malin: I lön menar du? 
182. M2: Ah. Så liksom lite mera så tänker jag då. Man ska väl göra det man 

tycker är kul så kommer väl pengarna också. Ah, jag vet inte någonting 
sådant. 

183. Malin: Vill ni alla plugga? 
184. Alla: Mm. 
185. Malin: För att det ger jobb eller för att det känns roligt? 
186. K3: Kul. 
187. M1: Ja. 
188. M2: Det är väl lite både och.  
189. Malin: Ja, har vi något att tillägga om dem här broschyrerna? Om ni får 

drömma, vad vill ni ha för typ av informationsmaterial? 
190. M2: Jag tänker just liksom att den här, om man tänker grafiskt, att man 

har den orangea biten här (visar uppe vid Arbetsförmedlingens logotyp). Att 
man har den i en viss färg för varje, just det här med färgschemat, det tror jag 
skulle vara väldigt bra. För då skulle man ha väldigt stenkoll att den är för den 
och den är för den. Lite så då. Och att det är såhär steg för steg, att det är en 
pil. Börja såhär och gör sådär och sådär. Man tittar på vad det vanligaste är 
och så står det om det och så kan folk relatera till det och att ”jaha nu är det 
bara det som jag ska göra”. Ah nej jag vet inte – att det ska vara väldigt såhär 
simpelt på något sätt. För dem här ser man ju inte, det ska ju vara någon som 
pekar ut dem i så fall. Egentligen skulle dem vara vid dörren, eller det kanske 
dem redan är jag vet inte, men eh nej jag vet inte. Bara att det är enkelt att 
hitta på något sätt. Att man ser vilka och vad man behöver tänker jag. 

191. Malin: Och kortare? Tycker ni att det är relevant att få någon 
information överhuvudtaget med er hem? 

192. K3: Alltså, jag tycker nog att det är bra att man får med sig någonting. 
Om inte annat någonting som visar vad man hittar det på hemsidan typ att 
”undrar du det här? Det står här och där”.  

193. K4: Jag är nog mer benägen att gå in på internet och kolla faktiskt. För 
oftast finns det oftast en sökfunktion eller tydliga flikar, istället för att man 
ska sitta och bläddra. Så det blir mycket enklare att hitta det man vill veta just 
nu. Så jag är lite mer för internet. 

194. M2: Ah jag tycker också internet är bra. 
195. M1: Ja. 
196. K3 och K4: Mm. 
197. Malin: Men om den här skulle vara digital då och ni gick in och läste en 

digital broschyr? Skulle det vara bättre? 
198. K4: De har väl det. För jag minns att jag läste någonting, typ någon pdf, 

men någon sådan här, innan jag skrev in mig och ja – jag tyckte att det var 
ganska bra.  
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199. K3: De verkar ha väldigt mycket, men det verkar inte som att alla har 
koll på det. Det där visste inte jag.  

200. M2: Alltså den här är ganska bra ändå, men jag har liksom bara inte 
tittat i den.  

201. Malin: På vilket sätt är den bra?  
202. M2: Nej men det är lite såhär överskådligt, men för en som kommer 

såhär nyinskriven är det bara text, det är bara såhär ”aha att okej”. 
203. K3: ”Vad är relevant för mig?” 
204. M2: Ja, lite så.  
205. K4: Jag är van att använda ctrl + f på allt. Då hittar man på en gång.  
206. Malin: Ah.. ni vill inte ha lite kakor? Nu har jag ju köpt här. 
207. K3 och K4: (Fniss). 
208. K4: Jag kan ta en. 
209. Malin: Ja, bra! 
210. M2: Jag kan ta lite mer vatten annars. Fixar du det Sara?  
211. Sara: Jag fixar det.  
212. K3: Jag tar också en. Vad är det för kakor? 
213. Malin: Det är Marabou som har gjort dem och inte jag. Det är dem här 

mjölkchokladkakorna. 
214. Sara: Ingen som vill ha kaffe? 
215. Alla: Nej tack. 
216. Malin: Ja, det var nog allt jag hade – tror jag. Men om jag tänker såhär, 

den här broschyren riktar in sig till alla som skriver in sig oavsett om man är 
19 eller 64 år, känns det som att det skulle vara bra att ha ett material som är 
riktat just till er? Ni är yngre och talar ett annat språk, vill andra saker kanske? 

217. M2: Språket är väl ganska bra då. Men annars liksom att det är, om det 
är någonting, jag vet inte hur det ser ut om det är speciellt för en viss 
åldersgrupp då, men om det är det så att man har någon som är mer nischad 
att ”är du i den här åldern ska du kanske titta på det här och det här”. Och har 
du den här bakgrunden ”titta på det här och det här”.  

218. K4: Just eftersom vi har så lite erfarenhet, många i den här åldern, så 
vore det bra att ha någonting som till exempel kanske främjade studier. Eller 
främja fler sätt att få erfarenhet på, överhuvudtaget. Tycker jag. 

219. Alla: Mm. 
220. Malin: Ja, för ert mål är väl att få ett jobb som ni skulle vilja ha? 
221. M2: Men så måste man komma ihåg att det är ens eget ansvar och de 

flesta som går på skolan idag, de känner väl att, i alla fall de som går ut skolan 
idag, att de är läraren som ska fixa allting åt dem.  

222. Alla: Mm. 
223. M2: Så jag hade väl också den inställningen i början då, att när man 

skriver in sig så fixar de allting. Men att liksom att man har väldigt tydligt att 
det är ditt eget ansvar, att man måste passa saker och sådär. Ah, lite mer så på 
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något sätt. Jag vet inte riktigt vad man ska göra rent konkret, ah det är bara 
någonting jag tänkte på.  

224. Malin: Känner ni andra igen er i att det var lärarens/arbetsförmedlarens 
ansvar och inte er eget? 

225. M1: På sätt och vis var det väl det.  
226. M2: Man hade väl en liten sådan uppfattning kanske.  
227. K3: Jag minns inte riktigt vad jag tyckte.  
228. K4: Jag minns mest att jag var såhär: ”hur gör man?” (skratt). Hur 

funkar livet? 
229. K3: Jag tänkte mer såhär att: hur söker jag ens jobb? 
230. K4: Jaa! 
231. K3: Det var såhär min fråga: hur funkar det? För jag hade bara sökt.. 
232. K4: Ja och så sa de att ”du skriver ut ett cv och så går du och lämnar det 

i en butik”. Och jag ba: va?! Va, nej?!. (skratt). Det var typ min reaktion. 
233. M2: Ah men vad är det liksom.. ba att.. 
234. K3: Vad ska man skriva liksom? Det tog jättelång tid innan jag fattade 

att vad ska jag ens skriva när jag söker ett jobb. 
235. K4: Ja! Jag tänker typ på Sims när de sitter och bläddrar i tidningarna 

och så finns det såhär annonser. Så var det inte direkt! (skratt).  
236. K3: Det var typ min uppfattning också (skratt). 
237. K4: Ja, jag var nog mest förvirrad och kände i princip att jag ville att 

någon skulle sätta sig ner och bara: ”såhär gör man” och så var väl inte ”gå 
och lämna cv i en affär” det svaret jag ville ha. Ah men det är ju en annan sak. 
Så, ja. 

238. K3: Jag tycker såhär att allt det här runt om Arbetsförmedlingen är bra 
men jag tycker att det är såhär distraherande från att söka jobb. Att läsa allt 
det här andra. Jag skulle egentligen, jag tänkte när jag kom dit att jag ville få 
tips, ”vad jag kan söka”, det är typ det man vill bli matad med tips. Alltså 
såhär: ”sök det här jobbet, gör så och gå dit, gå dit och gå dit”.  

239. K4: Mm. (Instämmer). 
240. K3: Det var typ det jag ville och det är typ det jag fortfarande vill. Det 

är det jag egentligen vill ha. Att det är någon som ska hjälpa en, men det är 
typ det man ser till att få på jobbcoacherna och typ YOU-projektet.  

241. Alla: Mm. 
242. K3: Så jag kände att, för mig har Arbetsförmedlingen varit mycket en 

sluss där jag har varit. Jag går dit och sedan skickar dem mig någon 
annanstans där de hjälper mig.  

243. K4: Ja, det är inte så mycket man är på Arbetsförmedlingen egentligen. 
Jag tror aldrig att jag har träffat någon av mina handläggare i face-to-face. 

244. K3: Va? 
245. K4: Nej, och jag har liksom typ haft fyra olika handläggare och jag har 

inte träffat en enda.  
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246. K3: (Skratt) Okej? 
247. K4: Och det har liksom varit att första bästa typ, ”här kastar jag in dig, 

det blir bra”.  
248. M2: Mm. 
249. K3: Mm men exakt. 
250. K4: Men har inte så mycket kontakt med just Arbetsförmedlingen. 
251. M2: Det hade varit bra att, ”ah på tisdag ska vi ses och boka”. För de 

som har svårt att passa tider så kan ju det vara bra också att de får komma 
igång och hamna. Som att vi ses varje vecka och så går vi igenom det här att 
”vad har vi gjort?”, eller ja inte varje vecka då, men en gång i månaden och ha 
liksom ah. Nu vet inte jag hur många gånger man har per arbetsförmedlare, 
men att man skulle ha det istället för det här, eller som kompletterande till det 
här med aktivitetsrapportering, att man hade det liksom på något sätt. 

252. Alla: Mm. 
253. M2: Det tror jag skulle hjälpa många. För jag känner många som bara 

söker en massa saker som de ändå inte kommer att få i princip. Bara för att de 
ska få någon liksom ersättning. Och det har ingen koll på någonting och är 
värdelösa på att passa tider annars också. Men ifall man hade fått liksom att 
”vi ska ses där klockan 08 eller där klockan 07” så att man har något att passa 
hela tiden. Bara det hjälper folk att komma in i, och vakna upp på något sätt. 
Men annars liksom också att bara träffa en face-to-face hade varit väldigt bra 
tror jag. 

254. Malin: Mm, intressant det du sa tidigare (tittar på K3) att nu ska jag 
söka jobb, men först ska jag hem och läsa en massa. Det blir en tung 
uppförsbacke att börja med att läsa? 

255. Alla: Mm. 
256. M2: Mycket av det där borde man redan ha i skolan.  
257. Alla: Mm. 
258. K4: Ah, det håller jag med om. Jag minns när man typ, ett halvår innan 

studenten, att ”vad ska du göra då?” och jag sa att ”jag vet inte riktigt, jag vet 
inte riktigt vad jag vill plugga”. Och då de att ”men då måste du börja söka 
jobb” och jag tänkte att ”jaha, hur gör man det då?”. Men ja, det hade liksom 
varit jätteskönt att få bara, att man tog undan en timme någon gång, där man 
liksom bara gav basic information att såhär ser det ut efteråt.  

259. Alla: Mm. 
260. K3: Kanske Arbetsförmedlingen borde ha mer kontakt med skolorna 

och dela ut information redan då. 
261. Alla: Mm. 
262. K4: Eller att man fick gå på studiebesök eller någonting, vad som helst.  
263. M2: Jo, men det är det är det liksom att det är som någon sorts övergång 

på något sätt – att du kan hjälpa till. Det skulle vara bra. Och just det här dem 
här basala sakerna som vad det är som gäller, vad du har för rättigheter, 
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skyldigheter, hur betalar man skatt och hur deklarerar man – sådant där. Jag 
har inte fått lära mig någonting av det där i skolan, vi hade en lektion och det 
var i nian i princip. Och då gick jag på samhäll, så att då var det liksom inte 
någon specialinriktning eller så som inte hade det eller ja som man tycker att 
de borde ha. 

264. Malin: Men hade det känts relevant då? Hade ni antecknat då att ”hur 
deklarerar jag eller hade ni tänkt att äh det där tar jag sen”? 

265. M2: Om de hade haft någon mer fördjupning i någon halvkurs i slutet 
av 2:an, 3:an eller något, då hade jag tänkt att ”jaha, om man ska ha ett 
sommarjobb vad ska man tänka på då” så att man… 

266. K3: Kanske om man hade det strax innan man tar studenten, då det blev 
relevant. Om det var den sista våren då man visste att ”jag har ju faktiskt 
ingenting att göra, kanske är det här relevant för mig”. Kanske inte om man 
gick typ i ettan och sen så dyker dem upp och man ba ”jaha, jag bryr mig 
inte”. 

267. K4: Nej, precis det beror ju lite på timing. Faktiskt. 
268. Alla: Mm. 
269. K4: Hade det varit mitt i gymnasietiden att ”nu ska vi lära oss att 

deklarera”, då hade det varit.. ah.. 
270. K3: Det kanske man har om man läser ekonomi eller så. 
271. K4: Ah, men precis men mitt under typ nationella proven att ”nu ska vi 

lära oss att deklarera” – eh nej jag tror jag prioriterar bort det.  
272. Malin: Ni skulle vilja känna er lite mer förberedda innan ni kommer till 

Arbetsförmedlingen? Att ni har lite mer koll? 
273. Alla: Jaa. 
274. K3: Ja, för jag hade ingen aning, jag tänkte att ”nu ska jag skriva in 

mig”. Vad händer sen, jag vet inte? 
275. K4: Ja, jag ringde till kompisar och ba: ”hur skriver man in sig?! Vad 

gör jag, hur kommer jag in dit?” Allt var bara ett stort frågetecken och det 
kändes lite som att man ramlade ner för en trappa. Att ja, man kom ner men 
man hade kunnat göra det smidigare.  

276. M2: Sen är det här med lång kö.. 
277. Alla: Jaa. 
278. M2:.. om man ska ringa på telefonen eller komma ner dit. Första gången 

jag gick ner dit fick jag sitta i tre timmar. 
279. K3: Oj. 
280. M2:..eh och visst det var väl mitt i veckan men.. 
281. M1: Mm. 
282. M2:…men annars liksom, om man ringer så får man sitta där i 20 

minuter i kö eller så ringer de upp en sen då. Men det tar tid. Man måste 
liksom kämpa sig framåt satt, ah jag vet inte, det är också något som är väldigt 
segt. Man borde ha någon annan metod, att man har typ ”mejla hit” så får du 
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svar inom såhär lång tid eller att man kan boka en tid på hemsidan och den här 
och den här tiden finns. Ja någonting sådär, så det flyter på. 

283. K3: En sak som jag vill säga också. Jag har en del kompisar som inte är 
inskrivna. Jag tänkte att, dem känner såhär att ”varför ska jag skriva in mig 
där?”, jag tänkte att det är mer sådan information man ska ge ut också att 
”varför ska man vara inskriven på Arbetsförmedlingen, vad är det man tjänar 
på det?”. 

284. K4: Arbetslöshetsersättning, om inget annat. (skratt). 
285. K3: Jo, precis det är ju därför. (skratt). Men annars är det ju, jag känner 

typ en kompis som berättade att det var bara en massa distraktion ifrån 
jobbsökandet. Så hon har inte gjort det. Så hon frågade mig om varför jag var 
inskriven och varför jag gjorde så. Man gör det egentligen för att man får 
hamna på YOU och såhär andra ställen som är bra, typ så. 

286. K4: Ja, men man får ju liksom, man blir ju dirigerad till aktiviteter så att 
man får någonting att göra och det är ju som den här att man kan fråga någon 
ifall man är liksom känner sig lost. Vilket man gör ganska ofta, i alla fall jag. 
Det är ju skönt tycker jag. Det är som du säger, jag visste inte heller, vad gör 
Arbetsförmedlingen för något? Och så hör man ju alla som säger att ”de är så 
himla dåliga där och gör så dåliga saker” och det är ju bara skit. Så man har ju 
liksom mycket.. 

287. K3: ..fördomar. 
288. K4: Ja. Jag har det i alla fall.  
289. Malin: Så det är som att ”jaha, nu ska jag skriva in mig” och man vet 

bara att det är första steget? 
290. Alla: Mm. 
291. Malin: Det är något man vet att man borde göra, men inte vill? 
292. Alla: Mm. 
293. K3: Och inte riktigt vet varför egentligen.  
294. K4: Nej, någonstans gick jag in dit med insikten att ”nämen ungar får 

väl ändå inga jobb”. Det kändes som den informationen jag hade fått om 
arbetslivet, att ”nej, det är kört”. Jag vet inte.  

295. Malin: Men kände ni er sedda av handledaren i första mötet, vid 
inskrivningen? 

296. M2: Nej. 
297. K4: Jag kommer ihåg att han sa att ”jaha och vad gör du här då?”. 

(skratt). Jag kommer ihåg att det var jättekomiskt. Och jag ba ”jaa, jag tänkte 
kanske att man får typ slappa här, typ chilla. Det verkar det ju inte som”. 
(skratt).  

298. K3: Jag tyckte att jag hade en bra arbetsförmedlare faktiskt. När jag 
hade praktik så gick han dit och snackade med en. Och jag vet att första 
gången jag var där, så frågade han ju, han hade han ett jobb som han ville, 
alltså han undrade om jag var intresserad av, men alltså jag hade precis tagit 
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studenten och jag visste inte riktigt såhär ”nej jag vågar inte ta det”, så jag sa 
nej. Men jag tyckte ändå såhär att han var bra. Men han hade väldigt många 
också. Men det kändes väldigt bra just att han kom till praktiken när jag hade 
det.. 

299. K4: Jaaa. 
300. K3:.. och det visar ändå att han var engagerad i det jag gjorde. Och att 

jag inte var bortglömd. 
301. Alla: Mm.  
302. K3: Han dök upp såhär oanmält och kollade hur det var där och så.  
303. Alla: Mm. 
304. K4: Jag har ju som sagt inte träffat en enda av min arbetsförmedlare och 

det har varit väldigt luddigt när jag har bytt också. Jag har såhär mejlat till 
mina gamla och så har de skickat tillbaka att ”nej jag är inte din handläggare 
längre”. Man ba ”nehe, vad bra att jag vet det”.  

305. M2: Mm, ja det är dem dåliga på.  
306. K4: Och det liksom är andra gånger har det varit slump att de har ringt 

för att de ska säga något och så säger de att ”ja, jag skulle vilja prata med dig 
men du får en ny handläggare på måndag, så det går inte”. Man ba: ”nehe, vad 
bra”. (skratt). 

307. Malin: Varför byter man ut handläggare? 
308. K4: Nej, för att de byter arbetsuppgifter. Eller min första började plugga 

och den andra skulle byta arbetsuppgifter och det tror jag att den tredje också 
skulle göra och nu vet jag inte ens vem jag har. Så, jag bara fick, jag var där 
och pratade lite så med dem och de sa att ”jag ser här att du ska byta 
handläggare” och jag ba ”ska jag?” och då de ba ”jag vet inte”. ”Nehe”. 

309. M2: Det har varit lite körigt för mig också. Jag har haft en handläggare 
nu snart i, ja det är i alla fall mer än ett halvår, nej ett år, har det varit. Och 
senaste tiden, sen i december har han inte riktigt haft någon tid att ringa mig 
så då har jag fått lov att ta kontakt med honom själv och då ba ringer jag till 
honom för att höra att: ok, nu har det gått flera veckor nu – varför har du inte 
ringt? Och han ba ”det har varit så fullt upp och jag är i stort sett den enda 
som är kvar här på den här avdelningen och alla har sjukskrivit sig och..” Och 
jag tänker att: ”vafan ska alla sjukskriva sig för egentligen?”. Alltså han sa att 
han var den enda som höll på med just nu, håll på med ungdomar som var i 
tjänst då. Alla andra hade sjukskrivit sig. 

310. K4: Neej, alltså jag tror inte att det är så himla lätt för dem som jobbar 
där.  

311. M1: Nej.  
312. K4: Liksom, det tror jag verkligen. 
313. M1: Ah! Men första gången när han sa det var i januari och enda sen 

dess har jag hört honom säga samma sak och nu var det senaste gången jag 
hörde av honom, det var väl i, ah, andra veckan i mars skulle jag tro. Andra, 
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tredje veckan i mars hade jag möte med honom. Ända sen dess har jag inte, ett 
dugg. 

314. K3: Men jag tänker att syftet med en handläggare är att, i alla fall som 
jag uppfattat det, att man själv ska ta kontakt med den. Det är i alla fall det jag 
har känt. Det är ju inte så att dem ska ringa till en. 

315. M1: Ja, men många gånger förr som han ringde till mig och informerade 
mig om… 

316. K3: (Avbryter) Men i så fall känns det som att han gör det utöver av vad 
som är vanligt.  

317. K4: Aah. 
318. M1: I och med då han ringt till mig, det är då han bokat in möten med 

mig bland annat också som vi skulle gå vidare och han skulle informera mig 
om att jag skulle komma dit och han skickade ut en kallelse till ett möte och 
sådär. Men just nu känns det som att jag måste ringa honom ganska mycket 
om det och sådär.  

319. K4: Jag skulle gärna bara vilja veta vem jag har som handläggare så att 
jag kan ringa till dem och fråga. Det skulle jag tycka var trevligt.  

320. M1: Alltså, jag kan förstå dem ibland angående sjukskrivna men de 
borde väl efter ett par månader ha koll på det där nu, repat sig eller, från det 
där eller.  

321. Malin: Men jag tänker på det här med jobbtips, sök jobb via sociala 
medier – känns det som ett relevant tips för er? 

322. M1: Jag måste gå iväg, jag har ett möte. 
323. Malin: Ok, tack för att du var med. 
324. Malin: Ja, sociala medier – känns det som ett relevant tips? Har ni 

använt er av det? 
325. K4: Ja, jag gillade Kokpunkten på Facebook. De skulle annonsera när 

de började, så ja – alltså det kan man ju. Men det känns lite konstigt bara.. 
326. M2: Du menar att man hämtar information därifrån eller? 
327. Malin: Nej, mer att använda sig av vissa sök-jobb-hashtags eller att 

annonsera sig själv.  
328. K4: Det känns lite konstigt, tycker jag.  
329. K3: Det tycker jag med. 
330. M2: Det känns lite såhär att kommer de ens att läsa det? 
331. Malin: Jag tänkte på det här behovet av information redan på gymnasiet 

som vi pratade om tidigare, vissa får något som heter ”Jobbguide för Unga” – 
minns ni den? 

332. K4: Nej, inte vad jag minns. 
333. K3: Nej. 
334. M2: Nej. 
335. K4: Det är ju bra att det finns, men när man är i skolan är det 

förmodligen ganska mycket mer man läser. Så då känns det ju inte lika 
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motiverande att få en stor broschyr med information om.. Alltså det är jättebra 
att det finns men det vore bättre om de kom och informerade om det, tycker 
jag. För att det är så mycket att hålla i huvudet redan när man läser.  

336. K3: Jag tycker också när de kommer och föreläser att man ska göra 
något praktiskt, att ”hur skriver man ett cv” och så gör man det tillsammans. 

337. K4: Jo, men att man får skriva ett gemensamt cv liksom. 
338. K3: Ja, då kommer man bättre ihåg än om man bara kommer dit och.. 

aah. 
339. Malin: Det var nog allt jag hade. Har du något att tillägga Sara? 
340. Sara: Nej, jag har inte det. Jag har antecknat och antecknat. Nej, jag 

tycker ni har fått med allting tror jag. 
341. Malin: Tack för att ni var med. Jag skulle gärna vilja ha namn och.. 

skulle det vara ok om jag kontaktade er ifall jag har mer frågor eller så? 
342. K3: Ja. 
343. M2: Visst.  
344. Malin: Här får ni jättegärna skriva namn och mejladress.  
345. M2: Vad är det: gmail.com eller se? 
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8.4 Informationsträffen för YOU-projektet 

 
Tid: 28 april 11.00-12.00 

Plats: Stora gatan 33 i Västerås 

Deltagare: 3 föreläsare (F), 25-30 deltagare på mötet (D). 

 
F: Varför jobbar man? 
 
D: För att slippa gå hit. 
D: Tjäna pengar? 
D: Det ger erfarenhet och kunskap.  
 
Alexander fortsätter att informera om det han kallar ”det större perspektivet” och 
”samhällsnytta”. Med dessa begrepp tar han upp exempel ur ungdomarnas egna 
liv när de gynnas av samhället och arbetsmarknaden. Ett sådant exempel är när 
mobilens batteri tar slut och den går att ladda upp igen tack vare att någon skapat 
mobilladdaren. Alexander berättar att människor går till jobbet dagligen för att 
jorden, eller det sätt vi lever på, ska gå runt. Senare pratar Alexander om rollen 
som arbetsgivare och arbetstagare, samt vad dessa två roller förväntar sig av 
varandra.  

F: Vad ger arbetsgivaren till er? 

D: Cash.  

F: Vad ger ni tillbaka för att ni har fått lön? 

Det blir tyst. 

F: Man förmedlar kunskap och tid. 

Vidare går Alexander in på vad en marknad är. Han frågar vart publiken handlar 
sin mat och namn som Willys och Ica kommer upp. De svarar även på att 
butikerna syns via reklam som gör att folk åker och handlar hos dem. Alexander 
berättar att detta är en matmarknad.  

F: Vad är det som råder på en marknad? 
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D: Konkurrens.  

Alexander bekräftar svaret med att utbrista; ”Ja!” och går vidare genom att börja 
prata om den rådande konkurrensen på arbetsmarknaden. På JIV kallar de den 
konkurrensen för ”tävlingen bland jobben”. Men Alexander berättar också för 
deltagarna att marknaden är ”superintresserade av er”. 

F: Varför vill Jocke på ABB anställa just er? Varför vill Nils som jobbar som 
chef på ICA anställa just er? 

D: Vi har mer tid. 

Alexander bekräftar svaret och säger att: ”ja, det är ni som är framtiden!”. Och 
han säger att han som är fyrtioårsåldern har nått sitt bäst-före datum. Alexander 
fortsätter även att informera om att det finns många lediga jobb.  

F: Men hur kommer det sig? Att det finns en massa lediga jobb och ni sitter här 
arbetslösa? 

D: Ja, vi har ju ingen utbildning.  

Alexander bekräftar hans svar och säger att det saknas utbildning och rätt 
kompetens för dessa lediga jobb. Och saknaden av utbildning gör att man halkar 
efter i ”tävlingen om jobben”. Fortsättningsvis ger Alexander publiken positiv 
respons på att de gått gymnasiet och att det är ett plus i deras CV. Han berättar att 
de som inte gått gymnasiet idag, är det ”kört för” på arbetsmarknaden.  

F: Vad kan man jobba som när man gått ur högstadiet? 

Ingen svarar. Alexander berättar att McDonalds säger sig ”tro på Sveriges 
ungdomar” via deras nyligen lanserade reklamkampanj.  

F: Tror ni att det är svårt att få jobb på McDonalds? Hur många tror ni söker 
årligen? 

Det blir tyst en stund. Till slut gissar någon på att 10 000 söker årligen till 
McDonalds. Alexander svarar att McDonalds tar emot 40 000 ansökningar om 
året. Han fortsätter berätta att endast 3 500 av dessa ansökningar leder till jobb.  

F: Vad tror ni McDonalds tittar på i sina ansökningar? 

D: Personliga egenskaper.  

F: Vad tror ni man behöver för personliga egenskaper? 
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D: Big smile.  

Alexander bekräftar att man behöver vara positiv och går bak i publiken och 
riktar nästa fråga till en person som sitter långt bak. 

F: Vad tror du då? 

D: Att man måste vara serviceminded.  

Alexander fortsätter bekräfta svaren genom att skriva upp de deltagarna säger på 
tavlan. Han får flera svar som; ”samarbetsförmåga” och ”att kunna hantera 
stress”. 

F: De välstrykta skjortorna och rena kläderna de har på McDonalds, hur tror ni de 
håller sig rena och fina? 

D: Man behöver kunna tvätta sina egna kläder.  

F: Ja! Man behöver kunna ta lite eget ansvar.  

Han fortsätter med att berätta om vikten av rätt attityd. Attityd + utbildning = ger 
fördelar när man tävlar om jobben. 

Byte av föreläsare sker. JIVs verksamhetsansvarig Björn som har lång erfarenhet 
av att driva egna företag ställer sig upp. Han berättar att han har kontakt med 
många VDar och företagare i Västerås och under föreläsningen fokuserar han på 
att informera om deras sida och perspektiv. Vidare berättar han att han har ett 
ledigt, hypotetiskt, jobb för dem på Ica.  

F: Vem ska jag ta? Vem ska jag anställa av er? 

D: Ta mig.  

F: Bra, det är ett bra första intryck du ger nu. Det visar att du har en bra attityd.  

D: Och så har jag jobbat på Ica. 

F: Bra! Då har du erfarenhet också.  

Björn fortsätter med att berätta att som arbetsgivare skiter man i era ursäkter, 
eller att ni kommer för sent. I rekryteringar väljer man den som är bäst. Så enkelt 
är det.  

F: Ni kanske har sökt 100 jobb och inte fått något jobb – men varför då tror ni? 
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Ingen svarar. 

F: Ni kanske inte har rätt attityd, utbildning för yrket? 

Det blir tyst. 

F: Vet ni hur många yrkesroller det finns? 

Ingen svarar. 

F: 8019 yrkesroller. 

Byte av föreläsare sker. Maria som också arbetar på JIV och är samordnare för 
YOU-projektet berättar om vad dem kan hjälpa till med och varför man ska börja 
på YOU. Hon säger att ”vi kommer inte försköna verkligheten. Vi kommer att 
vara brutala”. Hon lägger fram fakta och berättar att 85 % av dem som varit med 
i YOU har gått vidare med ett arbete eller utbildning.  

F: Nu är det slut på att sitta här och häcka. Är vi överens om det? 

Många, minst hälften, nickar.  

Maria berättar om en blankett som alla ska fylla i där man motiverar varför man 
vill vara med i YOU-projektet. Hon förklarar att det inte räcker med att skriva att 
man vill ha ett jobb. En av deltagarna ställer en fråga när han får sin blankett. 

D: Om man redan har en plan då? 

F: Varför gör du inte det du ska göra då? Vi har hört detta förut. Om du vet vad 
du ska göra – skriv det i motiveringen då! 

Alla fyller i sin motivering. Några går fram och tillbaka i rummet och biter i 
pennan. Någon ångrar sig när de ska lämna in motiveringen och går tillbaka och 
skriver ytterligare någon mening. De flesta lämnar rummet inom 5-10 min efter 
dem har fått fylla i motiveringen. YOU-projektet tar emot 20 platser, vilket 
innebär att alla på mötet inte får plats.  
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8.5 Motiveringar till YOU-projektet (skrivna av 
arbetssökande ungdomar) 

 

Detta är de motiveringar som arbetssökande ungdomar under informationsträffen 
för YOU-projektet skrev för att bli antagna till projektet. Nedan har fyra olika 
personer skrivit sina motiveringar om varför de anser att de borde bli antagna till 
YOU-projektet. 

 

Född: 1994 

”Jag är väldigt intresserad av sjuksköterskeutbildning men vill veta mer om yrket, hur 
det är, innan jag ger mig in i utbildningen. Sjuksköterskor har stressig arbetsmiljö och 
dåligt betalt, jag vill ta reda på för mig själv varför jag ska ge mig in i det yrket”. 

 

Född: 1991 

”Jag har varit arbetslös under en längre tid och är nu väldigt trött på att inte ha något 
att göra under dagarna. Jag vill komma ut i arbetslivet och få mer livserfarenhet och 
YOU-projektet verkar som en bra väg för att nå de målen”. 

 

Född: 1989 

”Har pluggat på högskola men fann inte utbildningen vara rätt för mig. Jag tror att jag 
med er hjälp skulle kunna hitta något som kan passa mig. Den rätta attityden och 
engagemanget har jag men behöver mer kunskap”.  

 

Född: 1989 

”Jag är utbildad lärare sen tidigare och är med endast en tenta kvar till examen. Och 
vill jättegärna vara med i YOU och få arbetsmöjlighet i framtiden. 

 

 


