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Sammanfattning

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Som en följd av detta har Arbetsförmedlingen, 
Söderhamns kommun och Nordjobb startat samarbetet Jobbresan där de erbjuder kommunens unga 
arbetslösa ekonomisk och praktisk hjälp med att etablera sig på den norska arbetsmarknaden. Den 
här studiens syfte är att undersöka hur fem unga vuxna har upplevt sin medverkan i, och påverkan 
av, samverkansprojektet Jobbresan. Studiens fokus ligger på egenmakt och upplevelse av lärande 
och utveckling. Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra personer och 
ytterligare en person har lämnat en skriftlig redogörelse. Studiens resultat har belysts utifrån det 
transformativa lärandeperspektivet. Resultatet visar att de fem deltagarna överlag upplever att 
deltagandet i Jobbresan har påverkat dem positivt. Deltagarna upplever sig har fått ökade kunskaper 
om hur man etablerar sig i ett nytt land, rena yrkeskunskaper och nya upptäckter om sig själv och 
sin förmåga. En utveckling verkar ha skett både gällande synen på sig själv och sin roll på 
arbetsmarknaden. Utifrån studiens resultat verkar även deltagarnas egenmakt har stärkts eftersom de 
är självständiga, har möjlighet att bestämma sina mål och har den övergripande makten över sina 
liv. Fler studier behövs göras för att kunna uttala sig om Jobbresans effekt på sina deltagare överlag, 
detta eftersom studiens fem respondenter inte kan anses vara representativa för hela urvalsgruppen.  

Nyckelord: empowerment, egenmakt, arbetslöshet, ungdomar, utveckling, lärande, transformativt 
lärande, utomlands.
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Inledning 

Bakgrund

Arbetslöshet är inne. Det har sällan varit så populärt att prata om arbetslöshet som just nu. Och visst 
är det inte speciellt konstigt; statistik från Statistiska centralbyrån (SCB, 2013a) visar att det i mars 
månad fanns 448 000 arbetslösa i åldrarna 15-74 i Sverige, en motsvarighet på 8,8 % av dem som 
ingår i arbetskraften. För ungdomar i åldrarna 14-24 var motsvarande siffror 182 000 och 28,1 %1. 
Som land med hög arbetslöshet är Sverige inte unikt, höjer man blicken ut över Europa ringlar 
köerna till arbetsförmedlingar och socialkontor långa. Men på en punkt sticker Sverige ut; då total 
arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet följs åt i andra länder går Sverige där mot strömmen. Här har 
vi  en total arbetslöshet långt under medeltalet för EU-länderna men en ungdomsarbetslöshet som 
ligger strax över medeltalet (Ekonomifakta, 2013a). Av någon anledning är de unga vuxna i Sverige 
extra utsatta på arbetsmarknaden. 

Men när nöden är som störst är bekant hjälpen som närmast. I alla fall gäller detta om man får tro 
alla de sakkunniga som uttalar sig om ungdomsarbetslöshet och de unga vuxnas situation i  det 
svenska samhället.  Regeringen har lanserat ett  Ungdomspaket där de föreslår att sammanlagt 8,1 
miljarder kronor under åren 2013-2016 investeras i att skapa fler vägar till jobb för unga vuxna 
(Regeringskansliet, 2013d). Sedan den borgerliga regeringen kom till makten 2006 har de instiftat 
särskilda insatser för att sänka just ungdomsarbetslösheten; bland dessa Jobbgaranti för ungdomar, 
Nystartsjobb, halverade socialavgifter, flyttningsbidrag och ändringar i Lagen om anställningsskydd 
(Regeringskansliet,  2013c).  På  andra  sidan  den  politiska  skalan  vill  oppositionen  med 
Socialdemokraterna  ordna  EU:s  lägsta  nivå  av  arbetslöshet  till  år  2020  och  pratar  om  90-
dagarsgaranti, bristyrkesutbildning och utbildningskontrakt för unga (Socialdemokraterna, 2013).

Det är inte bara politiker som uttalar sig i debatten om ungdomsarbetslösheten utan även forskare,  
tjänstemän,  journalister,  företagare,  och  olika  talespersoner  och  representanter.  Vad  som  tycks 
känneteckna de aktörer som har företräde att uttala sig och ta plats i medierummet är att de oftast 
har en fin förkortning i ryggen eller företräder något. Förkortningen kan såväl vara DN, Scb, IFAU 
eller SOU, som TCO, LO, FP, SD eller FI. En sådan förkortning efter namnet brukar oftast innebära 
att man har en anställning och alltså uttalar sig om en grupp man inte tillhör. Förkortningen brukar 
också innebära att man självmant väljer att representera en organisation eller grupp, vare sig det är  
Sveriges Radio eller Nya Moderaterna. Det är ett val de arbetslösa inte har, de får representera och 
tillhöra gruppen Arbetslösa oavsett om de vill det eller ej. Och fast att man kan anse att det är de 
människorna  som  borde  vara  i  händelsernas  centrum  och  stå  i  rampljuset  i  debatten  om 
arbetslösheten så är det inte deras röster som hörs. 

Den här studien tar avstamp i fem unga vuxnas upplevelser av att lämna sin hemort i Sverige för att  
pröva lyckan att hitta ett arbete i ett annat nordiskt land. De fem individerna är en del av de cirka 
448 000 arbetslösa människor som experterna i morgonsofforna talar om och vars öde politikerna 
vill forma. De är en del av myndigheternas statistik och den grupp forskarna vill uttala sig om i sina 
undersökningar.  De  har  också  tagit  del  av  regeringens  arbetsmarknadsåtgärder  förmedlade  via 
Arbetsförmedlingen och just de här fem har deltagit i en satsning som har rönt stor uppmärksamhet 
i såväl nationell som internationell media. Den här studien grundar sig på vad andra har att säga i  
tidigare forskning, ambitioner och teorier men lägger fokus vid förverkligandet av en kommuns 

1 Statistiska centralbyråns sätt att mäta arbetslöshet går att läsa om på hemsidan 
http://www.scb.se/Pages/Standard____218190.aspx
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satsning att  hjälpa sina arbetslösa unga invånare att  hitta ett  arbete och få större egenmakt.  En 
utförligare presentation av kommunens projekt  Jobbresan och begreppet egenmakt finns att läsa 
längre ner (se Orientering, s.10). Studien är inriktad mot de fem deltagarnas upplevelser av lärande 
och utveckling i samband med deltagandet i projektet. Således har studien varken fokus på statistik 
eller allmänna politiska mål, utan på resultat och specifika erfarenheter. I den här studien är de fem 
unga vuxna representanter för sig själva och förkortas inte. 

Kunskapsläge

Nedan presenteras det kunskapsläge som studien utgår från. Först redogörs för sambandet mellan 
utbildning och hälsa och sedan för de effekter som arbetslöshet har på individers hälsa. Därefter 
presenteras två avhandlingar som rör hur unga vuxna upplever sin situation i samhället i relation till 
arbetslöshet, utbildning och utflyttning. Slutligen redogörs för studier och rapporter vilka rör olika 
projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

Hälsoeffekter av utbildning och arbetslöshet 

Samverkansprojekt likt Jobbresan syftar inte bara till minskad arbetslöshet utan även till att främja 
individens  utveckling  och  förutsättningar  på  arbetsmarknaden,  om  detta  kommer  mer  under 
avsnitten  Projekt  med  arbetsmarknadspolitisk  inriktning och  Egenmakt  som  mål på  sida  åtta 
respektive tretton. Samverkansprojekt verkar alltså eftersträva något slags lärande hos individen. 
Detta  tillsammans  med  att  det  uppenbarligen  läggs  mycket  pengar  på  insatser  riktade  mot 
ungdomsarbetslöshet  gör  det  intressant  att  se  vad  tidigare  forskning säger  om just  vinster  och 
bieffekter  av  lärande  och  utbildning  samt  av  förekomst/avsaknad  av  arbetslöshet.  Detta  görs 
eftersom forskningen belyser sekundära effekter av utbildning och arbetslöshet, likt den här studien 
belyser upplevelser av deltagande i ett projekt med mål om lärande och anställning, men inte lägger 
fokus vid om deltagarna får arbete eller ej.  

Att  slippa  gå  arbetslös  och  bli  mer  utbildad  verkar  utgöra  en  hälsovinst.  Såväl  nationell  som 
internationell forskning pekar på att det finns ett samband mellan utbildningsgrad och hälsa, det vill 
säga att en längre utbildningstid verkar positivt på hälsan (Spasojevic, 2003;  Feinstein, Sabates, 
Anderson, Sorhaindo & Hammond, 2006 & Suhrcke & de Paz Nieves, 2011). Människor med högre 
utbildning  upplever  sig  också  vara  friskare.  Statistiska  centralbyrån  har  sedan  1980  följt  den 
svenska befolkningens självskattade hälsa och kan visa att 80-90 % av människorna med högre 
utbildning än gymnasium skattar sin hälsa som god, jämfört med bara 60-70 % av deltagare som 
endast har förgymnasial utbildning (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Vad är det då med lärande och ökade kunskaper som påverkar oss människor till den grad att vi inte  
bara upplever  oss som mer friska utan också de facto blir  mindre utsatta  för sjukdom? Är det  
kunskaperna  i  sig  eller  kanske  vad  de  gör  med  oss?  Det  finns  inget  självklart  svar  på  varför  
utbildning och hälsa har ett samband men tänkbara bakomliggande mekanismer kan vara att ökad 
utbildningsnivå gör att  vi  blir  bättre  på att  hantera problem, att  använda de resurser som finns 
tillhanda,  att  värdera och tolka information  och att  samspela  med människor  runt  omkring oss 
Schuller & Desjardins, 2007). Lärande har alltså stor påverkan på vår hälsa men det har också vår 
eventuella  medverkan  på  arbetsmarknaden.  Då  många  studier  visar  en  positivt  sambandseffekt 
mellan  utbildning  och  hälsa  så  visar  flertalet  andra  studier  en  negativ  sambandseffekt  mellan 
arbetslöshet och hälsa; hälsan ökar med utbildning och minskar med arbetslöshet. Någon forskning 
eller  rapporter  som  visar  på  positiva  hälsoeffekter  av  arbetslöshet  och  negativa  effekter  av 
utbildning har under arbetet med den här studien inte hittats, därmed inte sagt att sådana studier inte 
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finns.

För att belysa vikten av satsningar med syfte att minska arbetslösheten presenteras nedan forskning 
och rapporter som visar på vilka olika sätt arbetslöshet kan påverka en individ. Utifrån det kan det  
reflekteras kring om övergången från arbetslös till anställd har positiva effekter i proportion till de 
negativa  effekter  arbetslösheten  ger,  och  om ett  projekt  som leder  till  arbete  och dessutom ett 
lärande för individen är extra positivt för individens välmående. 

Lager och Bremberg publicerade 2009 en vetenskaplig artikel om sambandet mellan psykisk hälsa 
bland unga vuxna och förändringar på arbetsmarknaden. Genom att jämföra statistik över de två 
variablerna i länderna Österrike, Belgien, Danmark, Ungern, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och 
Storbritannien under åren 1983 och 2005 visar de att arbetsmarknadens  utveckling kan ha bidragit 
till den försämrade utvecklingen i psykisk hälsa bland ungdomar. Lager och Bremberg menar vidare 
att  sambandet  kan  vara  en  viktig  aspekt  att  ta  i  beaktande  när  riktlinjer  för  arbetsmarknaden 
utformas, detta om sambandet kan stärkas genom ytterligare studier. 

Ieva Reine undersökte i sin doktorsavhandling From Young to Adult: Health Consequences 
of Unemployment from a Gender Perspective (2009) sambandet mellan arbetslöshet och hälsa bland 
dryga tusen niondeklasselever i Luleå och följde upp deras utveckling flertalet gånger fram till att 
de fyllde 30. Reines studie visar att långvarig arbetslöshet drabbar yngre vuxna i högre grad än 
äldre när det kommer till negativ hälsopåverkan samt rökning. Två intressanta aspekter av studiens 
resultat är dels att en övergång från en föränderlig arbetssituation till en mer permanent sådan har 
hälsofrämjande  påverkan  och  dels  att  deltagandet  i  arbetsmarknadsåtgärder  inte  har  någon 
psykologisk påverkan, dock betonar Reine att just den punkten bör tolkas med försiktighet med 
hänvisning till metodologiska tillkortakommanden. 

Även Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2013) slår fast i sin årsrapport över folkhälsan i 
Sverige 2013 att det är en riskfaktor för psykisk ohälsa att bli av med sitt arbete eller gå arbetslös.  
Starrin, Rantakeisu och Hagquist är samtliga aktiva forskare inom socialt arbete och presenterade i 
en artikel 1996 en ekonomi-skam-modell för att förklara de hälsomässiga och sociala problem som 
kan uppstå som konsekvens av arbetslöshet.  Med hjälp av egna undersökningar  bland tre  olika 
grupper  människor  samt  med  stöd  av  tidigare  forskning  visade  de  att  graden  av  ekonomisk 
påfrestning och graden av skamgörande inslag i den arbetslöses sociala omgivning påverkade hur 
allvarliga  de  hälsomässiga  och  sociala  konsekvenserna  blev  för  den  arbetslöse.  Hälsomässiga 
konsekvenser var bland annat sömnbesvär, nedstämdhet, magbesvär, oro och huvudvärk och med 
sociala konsekvenser menas bland annat upplevelse av ensamhet och minskad kontakt med vänner, 
grannar  och släkt.  Forskarna visar  även att  det  är  vanligt  att  unga arbetslösa kvinnor  och män 
känner skam över sin situation och upplever att  de nedvärderas av sin omgivning på grund av 
arbetslösheten. Forskarna försöker vidare ge en förklaring till varför arbetslöshet kopplas ihop med 
skam och hänvisar till den gängse normen att förklara sociala problem genom att peka på individen 
och inte på strukturer. Dessutom menar de att arbetsutveckling och kapitalism traditionellt har gjort 
att ingen annan form av arbete än lönearbete har ansetts värdefullt. Deras undersökning visar också 
att graden av upplevd maktlöshet ökar ju mer skamgörande den arbetslöses sociala miljö är. 

Statens  folkhälsoinstitut  sammanställde  i  en  rapport  2002  1990-talets  forskning  kring 
ungdomsarbetslöshet och kunde där bekräfta den påverkan som ekonomi och skam har på olika 
hälsoaspekter. I rapporten efterlyser de även fortsatt forskning, speciellt med starkare vetenskaplig 
teoretisk anknytning. De skriver på sidorna 8-9:
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Det finns således ett stort behov av longitudinella studier som följer ungdomars villkor över 
tid  och  som kan  studera  orsakerna  till,  och  konsekvenserna  av,  arbetslöshet,  bristande 
förankring på arbetsmarknaden och försörjningsproblem. Det handlar om att vi behöver 
skaffa  oss  bättre  kunskaper  om  vilken  roll  olika  typer  av  utbildning  och 
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  spelar  för  ungdomars  fortsatta  karriärer  när  det  gäller 
försörjningsmöjligheter, social anpassning och hälsa. (…) Merparten av den forskning som 
ägt rum för att studera relationen mellan arbetslöshet och sociala problem respektive ohälsa 
har i huvudsak varit beskrivande. Forskningen har även i många fall saknat en teoretisk 
dimension. Teoretiska ansatser som syftar till att nå en bättre förståelse av arbetslöshetens 
konsekvenser finns, men har endast tillämpats i begränsad omfattning. 

Syn på arbete, självförverkligande och bostadsort

Någon som har forskat kring livsvillkor och förhållningssätt till självförverkligande och arbete hos 
unga vuxna är Gunnar Gillberg (2010) som i sin doktorsavhandling  Individualiseringens villkor:  
Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande problematiserar detta i relation till 
bland annat individualiseringstesen. Till grund för avhandlingen ligger intervjuer av 22 unga vuxna 
mellan 21 och 29 år. Ungefär hälften av dessa har sitt arbete i tillverkningsindustrin och resterande 
respondenter läser till en kandidatexamen vid högskola; ”kaospilotutbildning”.

Gillberg ser till både ett aktörs- och ett strukturperspektiv i sin forskning men studiens fokus ligger 
på aktörens förmåga att reflektera över sitt sociala tillstånd; att föra en inre konversation, och att det 
reflexiva handlandet påverkar vilka projekt man driver och vilka val man gör i livet. Forskningen 
leder fram till slutsatsen att föreställningarna om arbete och självförverkligande och det reflexiva 
förhållningssättet  i  hög  grad  har  kopplingar  till  de  strukturella  villkor  som  omger  individen. 
Gillbergs analysarbete har även utmynnat i tre olika förhållningssätt de unga vuxna tar till för att  
hantera balansen mellan självförverkligande, arbete och tillgängliga resurser och som på många sätt 
kan kopplas till tillgång eller brist på inre eller yttre resurser. Förhållningssätten benämner Gillberg 
det ambivalenta, det autonoma och till sist motstånd. Det ambivalenta tar sig ofta uttryck i en insikt 
om att man inte gör det man egentligen ”borde” göra, att resurserna inte är tillräckliga för att hålla 
jämna steg med en föränderlig omvärld. Det autonoma förhållningssättet kan spegla uttrycket att 
man är sin egen lyckas smed och skapar en strävan efter att avancera vertikalt och på så sätt bli än 
mer framgångsrik. Det sista förhållningssättet nämnt motstånd kan bli aktuellt när det uppstår en 
upplevelse av motsättning mellan drömmen om det goda livet och de möjligheter som samhället 
erbjuder för att förverkliga drömmen. Istället för att sträva efter vertikalt avancemang försöker man 
genom en lateral förflyttning hitta alternativa sätt att förhålla sig till samhället och få tillvaron att gå 
ihop. 

Avhandlingen visar att det finns ett samband mellan den sociala omgivning som unga vuxna lever i 
och deras reflexiva förhållningssätt. Utifrån det blir slutsatsen att ett reflexivt förhållningssätt till sig 
själv är en nödvändig följd av att de kontextuella villkoren förändras. Gillberg menar också att de 
reflexiva förhållningssätten alltid utvecklas i relation till vilka resurser individen har med sig och att 
de resurserna beror på de fält inom vilka den enskilde lever sitt liv. 

Även  Lotta  Svensson  (2006)  konstaterar  i  sin  avhandling  att  de  grundstrukturer  som  finns  i 
samhället och tillgången till olika resurser har stor påverkan på ungdomars liv och hur de tänker sig 
sin framtid. Svensson har studerat de drivkrafter som påverkar ungdomars beslut att antingen flytta 
bort från, eller stanna kvar i, mindre kommuner och orter. Den bakomliggande forskningen har varit 
interaktiv och skett bland annat genom intervjuer, enkäter och möten med ungdomar och vuxna. 
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Avhandlingens titel Vinna och försvinna? syftar på två olika uppfattningar som framkommit bland 
de deltagande ungdomarna. Det finns dels de ungdomar som flyttar och genom det upplever sig som 
vinnare, och dels de som inte flyttar och känner sig som vinnare för att de slipper. Dessvärre tycks 
båda grupper försvinna från samhällsarenan i kommunen, de som flyttar försvinner bokstavligen 
och  de  som  stannar  försvinner  på  så  sätt  att  de  inte  blir  delaktiga  i  kommunens 
samhällsutvecklingsarbete.  Av någon anledning premieras  de ungdomar som flyttar  och de som 
stannar kvar hamnar i skymundan, en situation som är olycklig både för ungdomarna själva och för 
kommunen och regionen. Olika tillgång till  kulturella, sociala och ekonomiska resurser har stor 
inverkan  på  stanna/flytta-beslutet  och  även  på  upplevelsen  av  att  kunna  påverka  kommunens 
samhällsutveckling.  Vad som räknas som centralt  och perifert  tycks också ha ett  samband med 
makten att definiera vad som är ”rätt” och hur man ”ska” vara. (a.a.)

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska program har funnits sedan år 2000 och innehåller 
bestämmelser om programmen, i vilka inräknas:

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. arbetsträning för vissa nyanlända,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. förberedande insatser
6. arbetslivsintroduktion, och
7. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
(SFS 2000:634). 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (nr. 7) är samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och 
ytterligare aktörer verksamma på arbetsmarknaden, ofta en organisation, ett företag eller kommun 
(Arbetsförmedlingen, 2009). Det är just ett sådant projekt som belyses i den här studien; projektet 
Jobbresan  som  är  ett  samarbete  mellan  Arbetsförmedlingen,  Söderhamns  kommun  och 
organisationen  Nordjobb,  aktörerna  presenteras  mer  utförligt  i  rapportens  kommande  avsnitt. 
Projekten måste vara inriktade mot att stärka enskilda individers chanser att få och behålla arbete 
samt  vara  förenliga  med  den  arbetsmarknadspolitiska  verksamhetens  huvuduppgifter 
(Arbetsförmedlingen, 2009) vilka bland annat är att främja kompetensutveckling och sysselsättning 
för arbetslösa personer och underlätta för de individer som har en svag position på arbetsmarknaden 
att  få  jobb (SFS 2000:628).  Projekt  med arbetsmarknadspolitisk inriktning kommer i  rapporten 
hädanefter även att nämnas som samverkansprojekt av rent språkligt-behändiga skäl. 

Projekten  med  arbetsmarknadspolitisk  inriktning,  och  övriga  satsningar  inom 
arbetsmarknadspolitiska  program  är  många  och  varierar  i  utformning.  Institutet  för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering  IFAU kom 2006 (Forslund & Nordström Skans)  ut  med en 
rapporten (Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program där arbetsmarknadspolitiken 
för  ungdomar  i  Sverige  belyses.  Olika  regler  och  program  gäller  för  olika  åldersgrupper  och 
rapporten visar på att gruppen ungdomar mellan 20 och 24 år gynnas mest av reglerna och därför 
får arbete snabbare än andra åldersgrupper. Det visar sig dock att effekterna är kortvariga och det 
finns  därför  inget  som talar  för  att  projekten  med  arbetsmarknadspolitisk  inriktning  ger  någon 
långsiktig effekt. 

Även myndigheten Ungdomsstyrelsen har intresserat sig för hur kommuner arbetar för att hjälpa 
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invånare  som varken  arbetar  eller  studerar.  I  rapporten  Vägarna  in (Ungdomsstyrelsen,  2009) 
kartläggs hur 21 kommuner arbetar för att minska utanförskap och arbetslöshet bland ungdomar 
mellan 16 och 24 år. Samtliga medverkande kommuner har ett lokalt utvecklingsavtal med staten 
vilket är tänkt att verka mot just utanförskap. Av resultatet framkommer det att samverkan har en 
central roll i kommunerna, både som ambition och mål och som tänkbar orsak till framgång. Det 
gäller samverkan mellan olika förvaltningar inom kommunen, mellan stat och kommun och mellan 
aktuella projekt och enskilda verksamheter. Modellen med ett navigatorcentrum lyfts fram, något 
vissa  kommuner  redan  har  och  andra  strävar  efter.  Tanken  med  ett  navigatorcentrum  är  att 
organisationer, verksamheter och myndigheter som rör ungdomar ska vara samlade under samma 
tak, detta för att möjliggöra ökat samarbete och samverkan och för att motverka att individer tappas 
mellan stolarna. En tanke är också att det ska vara lätt som individ att veta vart man ska vända sig. 
Utifrån kartläggningen lyfter Ungdomsstyrelsen fram metoder som kommunerna har ansett  vara 
speciellt viktiga och framgångsrika, dessa är bland annat att tidigt kartlägga individens kompetens 
och historik för att skapa en helhetsbild av dennes situation, att vara flexibla i sitt sätt att hitta 
lösningar, att delaktighet bland ungdomarna prioriteras och att det finns kompetent personal med 
stor kunskap om kommunens olika verksamheter. 

Många kommuner  bedriver  samverkansprojekt  med ekonomiskt  stöd från Rådet  för  Europeiska 
socialfonden i Sverige, Svenska ESF-Rådet . Utredare från Statens offentliga utredningar (2007) har 
gjort en genomgång av 45 av de projekt som har beviljats ekonomiskt stöd från ESF-rådet och 
menar  att  de  flesta  projekten  har  liknande  drag,  det  handlar  ofta  om att  analysera  deltagarnas 
kompetens, utarbeta en handlingsplan, komplettera gymnasiestudier och IT-kunskap, tillgång till en 
personlig mentor, samt ibland även yrkesutbildning och praktik. För många kommuner har målet 
med projekten varit  att  70 % av de som deltagit  ska påbörja studier eller  få arbete.  Många av 
projekten  har  noga  följts  upp  och  utvärderats,  i  utredning  redogörs  exempelvis  för 
samverkansprojektet Lärling i Ale 2002-2004 som ett år in i verksamheten hade resulterat i att 25 % 
av deltagarna fått vidareutbildning, 18 % var arbetssökande och 53 % hade fått arbete. Ett annat 
exempel är Våga! Skapa din framtid! I Uppsala 2004-2006 där bland annat 70 % av deltagarna i den 
sista gruppen hade sysselsättning tre månader efter avslut, det vill säga anställning, praktik eller 
studier. 

Då det finns mycket rapporter och uppföljningar av specifika samverkansprojekt men begränsad 
forskning på avancerad nivå om det samma väljer jag istället  att redogöra för tre av de många 
examensarbeten  på  grundnivå  (c-uppsatser)  som  har  berört  ämnet  ungdomsarbetslöshet  och 
samverkansprojekt. Detta för att ge en inblick i vad studier som liknar den här tidigare har fått för  
resultat och även för att tillfoga mer mjuka värden i kunskapsöversikten. Intentioner, upplägg och 
resultat i siffror kan ge förståelse för hur samverkansprojekten fungerar men det säger inte speciellt 
mycket  om  människorna  bakom  beskrivningarna.  Då  den  här  studien  vill  belysa  deltagarnas 
utveckling  och  upplevelser  är  det  intressant  att  veta  vad  deltagare  i  andra  projekt  har  fått  för 
erfarenheter  av  sitt  deltagande.  Projekten  som  har  studerats  i  examensarbetena  liknar  i  sin 
utformning den sammanfattning som presenteras i förra stycket. 

Lindeberg och Rydén (2010) har intervjuat åtta arbetslösa unga vuxna som alla deltar i Tranemo 
kommuns samverkansprojekt Vita Villan. Resultatet ger en positiv bild av projektet där deltagarna 
upplever sysselsättningen som värdefull,  inte minst för att de hade någonstans att tillbringa sina 
dagar.  Respondenterna upplever  en personlig och en positiv  effekt  på den självskattade hälsan. 
Vidare framkommer det att projektet bidrar med nya kunskaper som leder till att deltagarna får en 
förstärkt tro på sin egen förmåga. Angerfors och Espinoza (2010) har intervjuat åtta deltagare i 
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projektet Ung i Fokus och det visar sig att deltagarna finner sin medverkan värdefull mycket för att 
det finns en gemenskap som möjliggör stöttning och inspirerande deltagarna emellan. Det finns 
också uppfattningar om att arbetslösheten påverkar identitetsskapandet men också att Ung i Fokus 
fungerar  som  plattform  där  fler  processer  får  plats  att  verka  och  på  så  sätt  påverka 
identitetsskapande.  Hassanvan  (2011)  bygger  visserligen  sin  studies  resultat  på  intervjuer  med 
endast två deltagare från ett projekt men visar att upplevelser bland deltagare kan skilja sig mycket 
åt. Den ena respondenten värderade möjligheten att delta i en gruppgemenskap mycket högt och 
den  andra  respondenten  ansåg  att  de  viktigaste  insatserna  var  de  som  bekräftade  deltagarnas 
egenvärde.  Utifrån  detta  betonar  författaren  att  det  finns  fortsatt  stort  behov  av  att  studera 
mekanismer i olika ungdomsprojekt och vilka effekter de få på deltagarna.

Problemformulering 

Utifrån kunskapsläget kan vi påstå följande:

Lärande har stor påverkan på individen, likaså arbetslöshet/arbete. Vår sociala omgivning påverkar 
hur  vi  mår  och uppfattar  vår  situation  som arbetssökande.  Även de strukturella  villkoren i  vår 
omgivning kan påverka föreställningar om arbete och självförverkligande, och tillgången av inre 
och yttre resurser påverkar hur vi förhåller oss till arbetslöshet, självförverkligande och tillgängliga 
resurser. Tillgången av olika resurser påverkar också ungdomars beslut att stanna i hemtrakten eller 
flytta därifrån, och man kan uppleva sig som vinnare både genom att få flytta och genom att slippa 
flytta.

Vidare har även ett reflexivt tänkande och handlande stor påverkan på individens val, ett reflexivt 
förhållningssätt  som  utvecklas  i  relation  till  individens  resurser  och  omgivning.  Ett  reflexivt 
förhållningssätt  är  också  nödvändigt  för  individen i  sammanhang där  de  kontextuella  villkoren 
förändras. 

Rapporter och undersökningar ger en något tvetydig bild av olika samverkansprojekts verkan där 
framgången  skiftar  mellan  olika  projekt  samt  beroende på  om man  ser  till  ett  kort  eller  långt 
tidsperspektiv.  Arbetsmarknadspolitisk  verksamhet,  såsom  samverkansprojekt,  bör  främja 
individens kompetensutveckling, stärka chanserna att behålla ett arbete och underlätta för individer 
med svag position på arbetsmarknaden att få jobb (SFS 2000:628).

Utifrån ovan påstådda sakförhållanden kan det vara intressant att få större inblick i hur en individ 
faktiskt  upplever  sitt  deltagande  i  ett  projekt  som  har  många  beröringspunkter  med  det 
kunskapsläge som just nämnts. Ett samverkansprojekt som både vill stärka deltagarnas inre och 
yttre resurser och förbättra deras position på arbetsmarknaden. Ett projekt där deltagandet innebär 
att  både  den  sociala  omgivningen  och  de  strukturella  villkoren  byts  ut  och  där  en  flytt  från 
hemtrakten är ett  måste,  oavsett  om den upplevs som en vinst  eller  ett  nödvändigt  ont.  Utöver 
påverkan av att delta i ett sådant projekt vore även reflexivt tänkande och handlande en intressant 
dimension  att  få  ta  del  av,  speciellt  om projektet  innebär  många  val  och  ändrade  kontextuella 
förhållanden. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att få insikt i hur fem unga vuxna har upplevt sin medverkan i, och påverkan 
av,  samverkansprojektet  Jobbresan.  Detta  betraktas  utifrån  ett  lärandeperspektiv  där 
respondenternas eventuella utveckling står i centrum och relateras till begreppet egenmakt. Upplevd 
utveckling  och  lärande  kommer  även  att  analyseras  utifrån  lärandeperspektivet  transformativt 
lärande. De frågeställningar studien utgår från lyder således som följande:
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• Kan det utifrån respondenternas upplevelser påstås att deras egenmakt har blivit större i och 
med deltagandet i Jobbresan? 

• Inom vilka områden har deltagarna upplevt ett eventuellt lärande och en utveckling på ett 
personligt plan sedan de påbörjade sitt deltagande i Jobbresan? 

Begreppsförklaring

Egenmakt presenteras och definieras under ett eget stycke längre fram i rapporten. Definitionerna 
av lärande och utveckling är med avsikt ganska torftiga eftersom de i studien kommer att belysas 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna som i sig är väldigt nyanserade. 

• Med lärande anses inhämtande av kunskap eller färdigheter.

• Med utveckling anses en förändring hos personen i något avseende.

• Med  deltagare menas  alla  de  unga  vuxna  som urvalet  bestod  av,  samtliga  har  varit/är 
deltagare i projektet Jobbresan.

• Med respondenter menas de deltagare som har deltagit i den här studien.

Presentation av projekt och teoretiska utgångspunkter

Jobbresan

I förvaltningsplanen för Jobbresan presenteras projektet som följande: 

Jobbresan  är  ett  samarbete  mellan  Nordjobb,  Arbetsförmedlingen  och  kommunerna  i 
Bollnäs,  Gävle,  Hofors,  Hudiksvall,  Sandviken  och  Söderhamn.  Nordjobb  ägs  av 
Föreningarna Norden och finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet. Huvudman 
är Föreningarna Nordens Förbund.  Föreningarna Norden är ideella föreningar som verkar 
för  ökat  folkligt  samarbete  mellan  de  nordiska  länderna.  Jobbresans  syfte  är  att  öka 
rörligheten för ungdomslösa ungdomar på den gemensamma arbetsmarknaden.  (Nilsen & 
Pérez Johansson, 2012, s. 1).

Men låt oss gå lite mer metodiskt fram. Som sagt är Jobbresan ett samarbete mellan Nordjobb,  
Arbetsförmedlingen och en handfull  kommuner i  Gävleborgs län.  Det finns två aktörer i  själva 
startandet av projektet  Jobbresan;  Söderhamns kommun och Nordjobb. Dessa två har också haft 
olika anledningar till att engagera sig i projektet och därför ges först en bakgrundsbeskrivning om 
både Söderhamns kommun och Nordjobb. Därefter ges en kort beskrivning av projektets uppstart 
och sedan presenteras projektets metodologiska grund och tillvägagångssätt. Avsnittet om Jobbresan 
avslutas med en sammanfattning av projektets egna resultatrapport för året 2012. 

Söderhamns kommun

Söderhamns kommun ligger vid Norrlandskusten i Hälsingland och har cirka 25000 invånare varav
12 000 i centralorten Söderhamn. Liksom många andra mindre städer och kommuner i Sverige har 
Söderhamn en fängslande historia. Sedan staden fick sina stadsprivilegier av Gustav II Adolf 1620 
har Söderhamn hunnit med att ha en blomstrande industri och handel. Från 1700-talet kan nämnas 
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en export av linnevaror till Europas alla kungahus och ett skeppsbyggeri som gjorde att staden hade 
en egen handelsflotta. Under 1800-talets mitt växte sågverksindustrin och gjorde staden till ett av 
landets industriella centrum2. Under början på 1900-talet gick staden in i en lågkonjunktur kopplad 
till att sågverksindustrin gick allt sämre. Den utvecklingen bryts först på 1940-talet då Hälsinge 
flygflottilj F15 etableras. (Söderhamns kommun, 2013)

Under 80- och 90-talet drabbades kommun av många nedläggningar, däribland flygflottiljen. Sedan 
dess har det sett kärvt ut både på befolkningssidan och arbetssidan; befolkningen har sedan 1990 
minskat från 29 624 personer till 25 223 i december 2012 (SCB, 2013b). Ungdomsarbetslösheten 
har också den ökat, exempelvis har Gävleborgs län sedan länge dragits med en ungdomsarbetslöshet 
högre än riksnittet;  2005 hade Gävleborg en ungdomsarbetslöshet  på 10,3 procent jämfört  med 
rikets 7,8 och år 2011 låg siffrorna på 8,4 respektive 7,5 procent (Ekonomifakta, 2013b). 

Nordjobb

Nordjobb är ett program under Föreningarna Norden som syftar till att öka rörligheten mellan de 
nordiska länderna samt främja ett nordiskt kulturellt utbyte. Utöver sitt samarbete med kommunerna 
i Gävleborgs län har Nordjobb en ordinarie agenda som består av förmedling av arbete, bostäder 
och fritidsprogram för unga vuxna i Norden. För ungdomar mellan 18 och 28 år finns möjlighet att 
söka sommarjobb i alla de nordiska länderna samt i de självstyrande områdena Åland, Grönland och 
Färöarna, du kan dock inte söka i ditt eget hemland. Till de ungdomar som har fått sommarjobb 
förmedlar Nordjobb bostad samt ett kultur- och fritidsprogram för att lära känna det nya landet. 
Nordjobb  har  funnits  sedan  1985  då  det  startades  på  initiativ  av  ”Den  nordiska  ekonomiska 
samarbetsgruppen” där representanter från det nordiska näringslivet, fackförbund, myndigheter och 
kommuner ingick.  Den första sommaren deltog drygt 1000 nordiska ungdomar och därefter har 
Nordjobb  förmedlat  jobb  till  cirka  21  000  ungdomar  i  Norden.  Nordjobb  ägs  sedan  1989  av 
Föreningarna Norden och Nordiska ministerrådet står för den huvudsakliga finansiering. Nordjobb 
har ingen vinstambition och tar således inte ut någon avgift för sina tjänster. (Nordjobb, 2013).

Sedan 2012 driver Nordjobb tillsammans med kommuner i Gävleborgs län projektet Jobbresan där 
Nordjobb  bidrar  med  lokalkännedom,  kontakter  och  lång  erfarenhet  av  den  nordiska 
arbetsmarknaden (Nilsen & Pérez Johansson, 2012). Nordjobbs roll i Jobbresan kommer ytterligare 
att beskrivas i styckena om Jobbresans upplägg. 

Uppstart Jobbresan 

Söderhamns  kommun  har  som  tidigare  nämnts  sedan  lång  tid  dragits  med  en  hög 
ungdomsarbetslöshet  och har  sedan år 2006 i  två omgångar  försökt  att  etablera sina arbetslösa 
ungdomar på den norska arbetsmarknaden med varierande resultat (Jakobsen, Pérez Johansson & 
Selstrøm Moe, 2012).  Försöken har tydliggjort  att  det  finns behov av lösningar som sänker de 
trösklar  som  hindrar  ungdomarna  att  klara  sig  i  det  nya  landet  –  trösklar  såsom  startkapital, 
kännedom om arbetsmarknaden,  kontakt  med myndigheter,  arbete  och boende (Jakobsen, Pérez 
Johansson & Selstrøm Moe, 2012). 

Parallellt med kommunens arbete efterfrågas samarbete över de nordiska gränserna på politiskt håll; 
Nordiska ministerrådet efterlyser i sin rapport Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet  

2 En av Sveriges rikaste män vid sekelskiftet  1900; greve Walter von Hallwyl fick sin huvudsakliga inkomst från 
sågverket Ljusne-Woxna AB i Söderhamns kommun (Hallwylska muséet, 2013). Familjen von Hallwyls privatpalats i 
Stockholm är sedan 1938 ett statligt muséum; Hallwylska palatset, och kan besökas om man vill se det överdåd av 
samtida lyx som sågverksarbetarna i Söderhamns kommun gjorde möjlig.
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– kartläggning och analys  (Ramböll  Management  Consulting AB, 2010) ett  samarbete rörande 
ungdomsarbetslösheten.  Parterna  fann varandra  och började utarbeta  en  metodologisk grund att 
applicera på en kommunal verklighet; Söderhamnsmodellen.

Egenmakt som mål

Söderhamnsmodellen  är  utarbetad  med  utgångspunkt  i  faktorer  som sätter  käppar  i  hjulen  för 
mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar. Det är framför allt en modell 
om att stärka en individs egenmakt och ett sätt att sänka de trösklar som hindrar individerna att 
utveckla  sin  egenmakt  på  den  nordiska  arbetsmarknaden.  Egenmakt  kan  kort  förklaras  som 
upplevelsen att själv ha makt att bestämma och påverka sin situation (se utförligare beskrivning i 
avsnittet  Egenmakt/Empowerment  på  sidan  femton).  Söderhamnsmodellen  utgår  från  att  unga 
vuxna ofta förväntas ta ett mycket stort ansvar när de lämnar barndomen och att barndomen inte 
alltid har förberett dem för den nya livssituationen som vuxen. De menar även att det tyvärr inte är 
ovanligt att uppleva låg grad av tillhörighet, självbestämmande och brist på kompetens om man 
sedan går arbetslös. Med modellen vill Jobbresan öka graden av upplevd egenmakt så att individen 
kan  känna  att  det  är  hen  som  har  huvudrollen  i  sitt  eget  liv  och  att  ens  egna  handlingar  är 
konsekvenser av de val man väljer att göra. Målet med Jobbresan är således att öka den upplevda 
graden av kompetens,  tillhörighet  och egenmakt.  (Jakobsen,  Pérez Johansson & Selstrøm Moe, 
2012). 

För Jobbresan är vägen till detta mål en etablering på den norska arbetsmarknaden. Tanken är att 
deltagarnas  egenmakt  ska  stärkas  genom  att   färdigheten  att  söka  arbete  i  Norge  utvecklas. 
Modellen  menar  att  motivationen för  att  söka  arbete  utomlands  är  kopplad  till  upplevelsen  av 
trygghet inom olika områden. En person som har tillförsikt till att saker och ting kommer att ordna 
sig kan sägas ha större egenmakt och förmodligen känna större motivation att satsa, än den som inte 
upplever  tillräcklig  hög  grad  av  trygghet.  För  att  öka  tryggheten  försöker  Jobbresan  genom 
Söderhamnsmodellen sänka de trösklar som behöver överstigas för att etablera sig i Norge. Detta 
sker på olika sätt. På hemmaplan får deltagarna dels kunskaper om bostads- och  arbetsmarknaden i 
Oslo  och  dels  coachning  i  arbetssökandet,  detta  för  att  så  tidigt  som  möjligt  komma  in  på 
arbetsmarkanden. (a.a.)

För att ytterligare ge deltagarna bra grundförutsättningar har de möjlighet att bli timanställda av 
kommunen under förberedelseveckorna och därmed få en månadslön lagom till ankomsten i Oslo. 
Utöver detta får de får sin resa till Oslo betald samt en månads boende på vandrarhem vilket löser 
första tidens behov av boende. Till hjälp för att klara sig i Oslo har de sitt sociala nätverk i den 
grupp de reser med samt stöttning och vägledning genom Nordjobbs medarbetare. Eftersom det hela 
syftar  till  att  stärka individernas egenmakt är  det  hela  tiden de själva som är ansvariga för att  
processen går framåt. Deltagarna blir vägledda men det är ingen som gör arbetet åt dem, de måste 
själva ta ansvar över hur bra eller dåligt  etableringen i Norge kommer att gå. (Jakobsen, Pérez 
Johansson & Selstrøm Moe, 2012). 

Söderhamnsmodellen som metod

Söderhamnsmodellens praktiska genomförande är uppdelad i tre steg där steg ETT och steg TVÅ 
genomförs på hemmaplan i regi av kommunen och Arbetsförmedlingen och för det avslutande steg 
TRE  ansvarar  Nordjobbs  medarbetare  i  Oslo.  De  ungdomar  i  kommunen  som  önskar  delta  i 
Jobbresan  ansöker  genom  att  skicka  in  CV,  referenser  och  personligt  brev  till  kommunens 
handläggare. (Nilsen & Pérez Johansson, 2012). Steg ETT består av att deltagarna genomför praktik 
eller arbetsträning, detta dels för att uppvisa arbetsförmåga och dels för att få referenser. Genom 
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detta  kan  Nordjobba  tillförsäkra  sina  samarbetspartners  inom  näringslivet  att  ungdomarna  är 
motiverade. De deltagare som sedan tidigare har aktuella referenser från arbetsliv eller praktik kan 
gå direkt till steg TVÅ. (a.a.).

Steg TVÅ kan ses som en förberedelse- och teoridel och blir aktuell för de deltagare som bedöms 
ha  de  förutsättningar  som  krävs  för  att  klara  boende  och  arbete  i  Norge.  Under  fyra  veckor 
förbereder  sig  deltagarna  sedan  för  att  efter  ankomsten  till  Norge  klara  det  som  benämns 
etableringsprocessen;  att ordna arbete, skattekort, bankkonto samt bostad. Detta sker bland annat 
genom att deltagarna redan på hemmaplan utarbetar ett slagkraftigt CV och personligt brev, börjar 
söka  arbeten,  genomför  en  simulerad  anställningsintervju,  söker  boende,  läser  på  om hur  man 
ordnar skattekort och bankkonto, lär sig om arbetsrätt och språk samt bokar resa till Norge. (a.a.).
 
Steg TRE i Oslo pågår i fyra veckor och under de två första dagarna dagar tillhandahålls deltagarna 
ett obligatoriskt uppstartsprogram där de bland annat lär sig att hitta i Oslo samt får information om 
arbetsrätt, bostadsmarknad och myndigheter från olika organisationer. På den resterande tiden av de 
fyra veckorna är det tänkt att deltagarna ska göra sitt bästa för att genomföra den tidigare nämnda 
etableringsprocessen, så att de när månaden med gratis boende är över har etablerat sig i Oslo och 
har en hållbar arbets- och bostadssituation där. Under de fyra veckorna ska deltagarna veckovis 
redovisa antal gjorda intervjuer och har rätt till rådgivning via Nordjobb minst en gång i veckan.  
(Jakobsen, Pérez Johansson & Selstrøm Moe, 2012). 

Utvärdering i siffror

Mycket sparsam information kommer att ges om studiens respondenter men däremot går det att 
bilda sig en generell  uppfattning av den grupp unga vuxna som gett  sig iväg till  Norge utifrån 
satsningens resultatrapport för året 2012. All information som presenteras i det här stycket är tagen 
från en resultatrapport (Pérez Johansson, 2013) framtagen i mars 2013 av Jobbresans egen personal, 
baserad på telefonsamtal till alla deltagare. Målantalet för deltagare från Söderhamn var satt till 80 
stycken och fördelade på åtta grupper. Sammanlagt tog sig 71 av dessa sig till Oslo och Jobbresans 
tredje del. Av rapporten framgår ej om differensen på nio deltagare har medverkat i Jobbresans 
tidigare steg och då hoppat  av eller  om det  aldrig var fullt  80 ungdomar engagerade.  Följande 
statistik är baserad på uppgifter om de 71 deltagare som tog sig till Norge. Av deltagarna är 35 % 
kvinnor och 65 % män, genomsnittsåldern för kvinnorna är 20 år och 8 månader och för män 21 år 
och 11 månader. 86 %  av deltagarna har genomförd gymnasieutbildning, 13 % har endast godkänd 
grundskoleutbildning och 1 % har eftergymnasial utbildning. Majoriteten (51%) av deltagarna med 
gymnasiekompetens  har  gått  ett  program  med  yrkesinriktning  och  44  %  har  gått  ett 
högskoleförberedande program. De återstående 6 procenten deltagare har antingen gått Individuella 
programmet på gymnasieskolan eller annat program för vilket uppgift saknas. 

Vid resultrapportens  genomförande i  mars  2013 var  54 av projektets  deltagare  sysselsatta  med 
arbete/studier i Norge eller Sverige och tretton sökte arbete. Resterande fyra personer befinner sig i 
sin  hemkommun men uppgift  om sysselsättning  fanns ej.  Av de  71 individerna befann sig vid 
tidpunkten 26 deltagare i Sverige och 45 i Norge. Av de totalt 71 individerna som tog sig till Oslo  
var det till en början 46 som klarade att ordna arbete och boende, ytterligare fyra individer tog sig  
senare tillbaka till Norge på egen hand och ordnade bostad och arbete. Orsaken till att 21 deltagare 
inte klarade att etablera sig i Norge anges dels vara svårigheter med att skaffa arbete och boende, 
dels att jobb eller studier kallade på annan ort och dels av andra personliga skäl. I den här studien  
görs ingen skillnad på de 46 deltagare som direkt etablerade sig i Norge och de 4 som åkte tillbaka 
till Sverige men sedan återvände på egen hand, samtliga anses ha klarat Jobbresan. 
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Teoretiska utgångspunkter

I studien är begreppet egenmakt centralt eftersom det har stor betydelse i Jobbresans metodologiska 
grund  och  utformning.  Respondenternas  egenmakt  är  också  föremål  för  en  av  studiens 
frågeställningar både på grund av egenmaktens roll i projektet Jobbresan och för att det tillför en 
extra  dimension  till  begreppen  lärande  och  utveckling.  Efter  redogörelsen  för  egenmakt  / 
empowerment  presenteras  studiens  teoretiska  utgångspunkt  transformativt  lärande.  Det 
transformativa lärandeperspektivet används för att belysa studiens resultat eftersom det handlar om 
vuxet lärande och utveckling och förhoppningsvis kan bidra till  att  ge en djupare förståelse av 
respondenternas upplevelser. 

Egenmakt / Empowerment

Det är inte lätt att hitta en precis definition av Empowerment, det begrepp som bland många andra 
svenska översättningar också kallas maktmobilisering eller egenmakt. Buden på innebörd är många 
men i den har redogörelsen är Nationalencyklopedins (2013) definition utgångspunkt, inte för att 
den kan ses som mest  ”riktig” -  snarare tvärtom, utan för  att  den inbjuder  att  se till  två olika 
perspektiv;   egenmakt  riktad  mot  sociala  rörelser  respektive  individen.  Innan genomgången av 
dessa kommer dock ett  jämförande exempel  för att  visa  på hur empowerment  kan förstås  som 
begrepp. Fortsättningsvis kommer den svenska översättningen egenmakt användas synonymt med 
begreppet empowerment.

Egenmakt fungerar ungefär som demokrati. Det har inte samma innebörd, inte samma självklara 
tyngd men som begrepp uppemot samma komplexitet. För precis som demokrati framstår egenmakt 
som något eftersträvansvärt, som något alla är överens om att vi ska ha men där innebörden varierar 
beroende på vem som tillfrågas. Likaså i vilka sammanhang det ska tillämpas och på vilket sätt.  
Begreppen  kan  också  ses  utifrån  olika  perspektiv  och  appliceras  både  på  rörelser,  samhällen, 
grupper  och  på  individnivå.  Och  liksom demokrati  inte  bara  är  ett  skick  utan  också  kan  vara 
styrande i en process är även egenmakt dubbelbottnat; det kan ses såväl som ett medel som ett mål, 
såväl en process som ett resultat. Frånvaron av en exakt definition av egenmakt kan givetvis ses 
som både en tillgång och en svaghet. Svagheten är möjligen en svår omsättning i praktik, styrkan 
möjligen att situationen i praktiken får avgöra. 

Nationalencyklopedin (2013) beskriver empowerment som en ”princip som tillämpas i feministisk 
terapi och undervisning för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera 
sina egna mål och ta makt över sitt eget liv” och tangerar då två av de perspektiv av begreppet som 
är relevanta för den här studien; egenmakt som motmakt  för sociala rörelser och egenmakt som 
förstärkning av individens handlingsförmåga. Egenmakt förekommer i fler sammanhang än inom 
feminism men Nationalencyklopedins vinkling visar på begreppets historia som bärande i sociala 
rörelser med motmaktsperspektiv.

Sådana rörelser bygger på mobilisering för att  gemensamt bemäktiga sig makt,  och uppstår när 
människor som ett resultat av bildning och kritiskt tänkande kan bryta ett läge av okunskap och 
vanmakt och på så sätt bekämpa det förtryck de utsätts för (Askheim, 2007). Feministiska rörelser 
kan  ses  som  exempel,  men  även  arbetarrörelsen,  queer-rörelse  med  flera.  Den  brasilianska 
pedagogen Paulo Freire var den som tidigt lyfte fram egenmakt som motmakt och som ett mål för  
vad  han kallar  frigörande  pedagogik,  Joel  Hedegaard  (2005,  s.4)  beskriver  Freires  arbete  med 
förtryckta grupper i Brasiliens slumområden på följande vis: 
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Det var i första hand arbetet, med att göra förtryckta och fattiga illitterata i 
Brasiliens slumområden socialt och politiskt medvetna, som var det huvudsakliga målet, 
att förvandla de förtryckta från passiva objekt till att bli medvetna subjekt. Syftet med detta  
var  att  åstadkomma frigörelse,  en humaniseringsprocess  som skulle  bekräfta  människan 
som person och övervinna alienation. Pedagogiken blev häri ett vapen mot förtryck och ett 
medel för frigörelse och självstyrning. Således var det i själva verket konsekvenserna av att  
de förfördelade blev litterata, som Freire ville åt 

Freire har skrivit  flera böcker om den frigörande pedagogikens roll  för frihet från förtryck och 
menar  bland  annat  att  ökade  kunskaper  (såsom läs-  och  skrivkunskaper)  ger  människan  större 
möjlighet att aktivt skapa sin värld och inte bara passivt inrätta sig efter andras definitioner (Freire, 
1972).  Lyfter  vi  blicken  från  sociala  rörelser  och  fokuserar  på  den  senare  delen  av 
Nationalencyklopedins definition av empowerment hamnar vi i ett mer renodlat individperspektiv: 
”att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt 
över sitt eget liv”. Utifrån detta kan egenmakt ses som en hjälp till självhjälp och något som pågår 
mellan två parter: en som hjälper och en som blir stärkt. 

Om egenmakt också ses som resultatet av en process kan det tänkas att individen efteråt, utifrån 
NE:s definition, är självständig, har möjlighet att själv bestämma sina mål och har den övergripande 
makten över sitt liv. Hur en process präglad av egenmakt ser ut kan diskuteras, Jennie Medin och 
Kristina Alexandersson (2000, s. 83) förklarar det som följande:

Strategier för att åstadkomma empowerment beskrivs fokusera på hur man kan möjliggöra 
för individen att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation; den process där  
individen tillskansar sig handlingsförmåga. Denna process utgår från individen och hennes 
önskemål, för att öka hennes förmåga och motivation för att effektivt ta ansvar för sitt liv 
och sin hälsa,  att  utveckla strategier  för  att  kunna bemästra omvärlden.  Grunden är  en 
människosyn, i vilken man ser människan som både kapabel att göra val och som ansvarig 
för de val hon gör. 

Kanske kan man se det som att empowerment som social rörelse mer stämmer överens med den 
svenska varianten maktmobilisering och empowerment inriktad på individen bättre stämmer med 
översättningen egenmakt.  För  att  avsluta  redogörelsen  av  egenmakt  sätts  principen i  skenet  av 
August Strindbergs uttalande: Ni har makten, jag har ordet. Jag har ordet i min makt. Kanske kan 
man tolka egenmakten så, att med kunskap och färdighet kan vi inte bara utmana makten utan också 
inse att makten är vår. 

Transformativt lärande

Studiens resultat kommer att belysas utifrån aspekter av den amerikanske sociologen Jack 
Mezirows läranadeperspektiv Transformativt lärande. Perspektivet erbjuder en abstrakt teoretisk 
modell över vuxet lärande. Det bör poängteras att Mezirows lärandeperspektiv är normativt; det 
erbjuder ett sätt att förstå vuxnas lärande men trycker samtidigt på de många fördelar som finns med 
att som vuxen lära sig i enlighet med teorin. Transformativt lärande kan på så sätt både ses som en 
teori och en praktik.

Mezirow (2000) menar att människan lever i en värld där det inte finns någon definitiv sanning och 
där livssituationen är väldigt föränderlig. På grund av detta kan vi inte lita på att all kunskap och 
alla påståenden är korrekta utan vi måste själva engagera oss i att hitta den uppfattning som är mest 
berättigad i en situationen. För den vuxna individens läroprocess är det centralt att just söka efter 
mer pålitliga uppfattningar (a.a.). Att transformativt lärande riktar sig mot vuxna individer beror på 
att  det  i  läroperspektivet  ingår  en  tanke  om  att  det  är  de  vuxna  som  bär  det  huvudsakliga 

16



Astrid Bergfeldt

samhällsansvaret och att de därför bör ha redskap för att kunna vara med och forma samhället. Till 
sådana redskap räknas förmågan till kritiskt tänkandet eftersom det är först när vi identifierar vilka 
strukturer som styr oss och vår omvärld som vi kan påverka och ändra de strukturerna (Wilhelmson, 
1998). 
Med utgångspunkt  i  behovet  av ett  vuxet  lärande såsom beskrivet  ovan kan det  transformativa 
lärandet ses som en fördjupning av detta. I sitt lärandeperspektiv lägger Mezzirow  (2000) stor vikt 
vid kritiskt tänkande, vid kommunikation och vid att tydliggöra den kontext och de strukturer som 
påverkar människan. Mezirow anammar tanken att lärande kan ske på olika nivåer och menar att 
just  det  transformativa  lärandet  blir  aktuellt  när  vi  stöter  på  något  som  inte  passar  in  i  vår 
förförståelse,  i  vår  referensram.  Vi måste  därför  försöka  hitta  ett  annat  sätt  att  tänka  och byta 
perspektiv. Då kan vi ändra våra referensramar, transformera dem så att de ger bättre vägledning för 
hur vi ska hantera dilemmat. En transformativ lärandeprocess är alltså något som rör om i grytan 
ordentligt hos den lärande. Mezirow presenterar lärandeperspektivet som följande: 

Transformative learning refers to the process by which we transform our taken-for-granted 
frames of reference (meaning perspectives, habits of mind, mind-sets) to make them more 
inclusive, discriminating, open, emotionally capable of change, and reflective so that they 
may generate beliefs and opinions that will prove more true or justified to guide action.  
Transformative  learning  involves  participation  in  constructive  discourse  to  use  the 
experience of others to assess reasons justifying these assumptions, and making an action 
decision based on the resulting insight. (Mezirow, 2000, s. 7-8)

Enligt Mezirow påverkas människan av sin situation och kontext, vilket gör att  olika människor får 
olika uppfattningar och tolkningar av saker och ting. Mycket av våra föreställningar har vi alltså 
passivt tagit emot eller ansett som självklara på grund av vår kultur. Mezirow (2000) menar dock att 
strukturerna och föreställningarna många gånger inte är oss till gagn utan begränsar oss, och att vi 
därför bör sluta att passivt ta emot och istället aktivt ta ställning till vilka föreställningar som är  
mest välgrundade och bör vägleda vårt handlande. Utifrån det menar Mezirow (1991) vidare att det 
blir nödvändigt att individen lär sig att diskutera och förhandla mening, syfte och värden kritiskt,  
rationellt och reflekterande istället för att passivt acceptera en social verklighet definierad av andra. 

När vi kan förstå vilka omständigheter som har format vårt tänkande och handlande kan vi också 
sätta oss in i andras erfarenheter och bättre förstå dem (Mezirow, 2000). Då har vi förutsättningar 
för att som i citatet ovan föra en problematiserande diskussion tillsammans med andra människor 
rörande giltighetskrav, det vill säga komma fram till vad som rimligen bör gälla i en viss situation.  
Det kan således sägas att den kritiska granskningen som ingår i det transformativa lärandet dels bör 
riktas  inåt  individen  själv  och  dels  utåt  mot  omvärlden  och  de  strukturer  som  omger  henne 
Wilhelmson, 2005). Vissa omständigheter anses som ideala för den problematiserande diskussion 
som ligger till  grund för det transformativa lärandet riktat mot omvärldens strukturer (Mezirow, 
2000). Dessa är enligt  Mezirow väldigt svåra att  uppnå i  praktiken eftersom människan inte är 
medveten  om  eller  kan  påverka  alla  faktorer  som  formar  henne.  För  den  problematiserande 
diskussionen  kan man  ändå  sträva  efter  att  uppnå dessa  omständigheter,  de  är  bland annat  att 
deltagarna är öppna för nya perspektiv och har korrekt information att utgå från, att de kan bedöma 
argument objektivt och deltar på lika villkor. Vidare ska de vara fria från självbedrägeri och tvång 
samt kritiskt kunna reflektera över egna och andras föreställningar och dess konsekvenser. Utöver 
detta bör deltagarna också ha en genuin vilja att förstå varandra och komma överens, och sedan 
acceptera konsensus.

Mezirow (2000) menar att lärandet kan vara avsiktligt men också kan ske utan att vi är medvetna 
om det.  Individens lärande och kritiska granskning gentemot sin egen person kan således vara en 
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medveten process men också ske omedvetet. Likaså behöver inte lärande om den egna personen 
nödvändigtvis  ske  genom  dialog  och  diskussion  med  andra  människor. Wilhelmson  (2005) 
beskriver läroprocessen utifrån Mezirows tankar på följande vis: 

Mezirow (2000, s.22) har ställt  upp tio steg som det förändringsinriktade lärandet antas 
innebära. Det börjar med att man upplever ett förbryllande dilemma, ett problem som inte 
går att bortse från. Därefter rannsakar man sig, får känslor av rädsla, ilska, skuld eller skam. 
Detta leder till att man kritiskt granskar sina egna föreställningar, man inser att det egna 
sättet att tänka är en del av problemet. Ibland kan man se att även andra går igenom samma 
tvivel och process av förändring; det kan göra det lättare att acceptera känslor av kaos. Så 
småningom börjar man utforska möjligheter till nya roller, relationer och handlingar. Man 
börjar  planera  för  ett  ändrat  handlande,  man skaffar  sig  ny kunskap och övar  upp nya 
förmågor för att kunna genomföra sina planer. De nya roller som det ändrade handlandet  
leder till prövas och allteftersom börjar man bygga upp kompetens och självförtroende i de 
nya  rollerna  och  relationerna.  Till  slut  har  man  integrerat  det  nya  perspektivet  i  sin 
referensram och förmår att agera i enlighet med sitt nya synsätt.

För att få en lite mer nyanserad bild av perspektivet kan nämnas något om det Lisa M. Baumgartner 
(2001) tar upp i sin artikel An Update on Transformational learning. Baumgartner poängterar att det 
inte  bara  är  Mezirow som har  utvecklat  tanken om transformativt  lärande men att  det  är  hans 
perspektiv som mest flitigt har använts i forskning och därför blivit tongivande. Baumgartner tar 
upp tanken om att det dels finns lärande som förändrar vad vi vet och dels lärande som förändrar  
hur vi  vet  det.  Det  transformativa lärandet  hör till  den senare kategorin eftersom vi  genom att 
ifrågasätta oss själva försätter oss i en situation där vi riskerar att förändras. Genom användandet av 
transformativt lärande som teoretisk utgångspunkt i forskning har lärandeprocessen gått från att ses 
som en linjär process till något som är individuellt och flytande och som kan gå både framåt och 
bakåt. Det har också visat sig att det nödvändigtvis är ett plötsligt problem eller trauma som sätter 
igång det  transformativa lärandet utan att  även kan vara en mer odramatisk följd  av händelser. 
Studier har också visat att människans kontext kan vara avgörande för individens benägenhet att 
lära transformativt, det verkar som att man kan vara mer eller mindre mottaglig. Mezirow har fått 
stark  kritik  riktad  mot  sig  för  att  inte  fästa  tillräckligt  stor  betydelse  vid  den  påverkan  som 
individens sociala och känslomässiga kontext har på lärandet.  Mezirow tog den kritiken till  sig 
vilket kan ses i hans inlägg från år 2000 där stor vikt läggs vid att försöka förstå och ifrågasätta den 
kontext  och de  sammanhang som påverkar  vår  egen och andra  människors   meningsskapande. 
(a.a.). Den här studien utgår från just nämnda verk av Mezirow (2000) vilket gör att presentationen 
av perspektivet även har med den sociala kontextens betydelse.

Metod

Förförståelse

Enligt Monica Dalen (2007) har forskaren alltid en förförståelse om det ämne hen studerar, den 
förförståelsen  innefattar  de  åsikter  och  uppfattningar  vi  sedan  tidigare  har  om  det  studerade 
fenomenet.  Forskarens  förförståelse  kommer  alltid  att  påverka  mötet  med  respondenterna  och 
tolkningen av deras uttalanden och Dalen menar vidare att utmaningen för en forskare, eller oavsett 
vem som gör en studie, är att kunna använda sin förförståelse så att den på bästa sätt bidrar till att  
öka förståelsen av respondenternas erfarenheter. I den här studien har jag behövt vara aktsam över 
min förförståelse. Jag kommer själv från en av de kommuner som anordnar Jobbresan och har också 
arbetat i andra nordiska länder via Nordjobb tre gånger, dock  aldrig genom det specifika projektet 
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Jobbresan. Studiens ämne var relevant för mig personligen eftersom jag både känner engagemang 
för  min  hemkommun  samt  har  mycket  att  tacka  Nordjobb  för  rent  erfarenhetsmässigt.  Det 
engagemanget kan ses både som en styrka i arbetet med studien och något att vara aktsam för. 

Det är önskvärt att de källor som används i en studie är tendensfria vilket enligt Torsten Thuŕen 
(2005) innebär att man som forskare kan lita på att källorna inte är förvrängda i syfte att gynna 
någon/någots intressen. Jag har varit öppen om min bakgrund i kontakten med respondenterna men 
också uppgett jag inte gör examensarbetet på uppdrag av någon. Jag har också varit sparsam med att 
tala om mina egna erfarenheter.  Detta för att respondenterna ska känna att de inte behöver leva upp 
till något och att jag inte förväntar mig någon viss sorts svar. Att förtydliga att studien inte görs på 
uppdrag var tänkt att möjliggöra för respondenterna att även vara kritiska och inte svara för att  
gynna någon. Det finns dock en möjlighet att effekten blev den motsatta. Jag upplevde någon gång 
att respondenten intog en försvarsposition, som att hen upplevde att jag var ute efter att hitta fel och 
brister med projektet. 

Samband mellan syfte, teoretiska utgångspunkter och vetenskaplig metod. 

När studiens syfte var formulerat återstod att  välja vilket vetenskapligt angreppssätt  som skulle 
användas för att bäst besvara frågeställningarna, och i skenet av vilka teoretiska utgångspunkter 
resultatet  skulle analyseras. Då en teori kan tala om hur en studies resultat ska tolkas (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009) så lades fokus på att välja teoretiska utgångspunkter som knöt an till hur 
nya erfarenheter och kunskap påverkar människan. Tillämpning av teoretiska utgångspunkter på en 
studies empiri kan leda till större förståelse och insikt i det område som studeras men också till att  
den redan existerande teorin eller utgångspunkten i sig kan vidareutvecklas (Dalen, 2009). Valet att 
använda transformativt lärande som teoretisk utgångspunkt var inte självklart men gjordes eftersom 
den ansågs kunna bidra till att ge en djupare förståelse av respondenternas upplevelser. Hur väl 
utgångspunkterna  kan  appliceras  på  studiens  empiri  kan  kanske  sedan  säga  något  om  både 
utgångspunkterna  i  sig  och  om  studieobjektet.  Utöver  den  teoretiska  utgångspunkten  är  även 
begreppet Empowement tongivande i studien eftersom det dels är ett begrepp som ligger till grund 
för Jobbresans metodologi och dels kan kopplas till  transformativt lärande . 

Studiens frågeställningar har formulerats om allt eftersom de teoretiska utgångspunkternas roll i 
studien har utkristalliserats och ny kunskap har tillkommit. För att besvara studiens frågeställningar 
har sedan starten funnits en tanke om att använda sig av ett kvalitativt angreppssätt. Enligt Dalen 
(2007) är det övergripande målet för kvalitativ forskning att få insikt om olika fenomen som angår 
och påverkar människor och hur dessa människor lever i sin sociala verklighet. Då studien har fokus 
på  upplevelse  av  lärande  och  utveckling  och  sambandet  de  fenomenen  emellan,  tycktes  det 
kvalitativa angreppssättet vara mest passande. Då även valet av teoretiska utgångspunkter påverkar 
vilken metod som bäst lämpar sig  i  en undersökning (Bjereld et  al,  2009)  befästes  beslutet  att 
använda ett kvalitativt angreppssätt av det faktum att båda de valda teoretiska utgångspunkterna 
handlade om lärande, vilket är något som är svårt att mäta objektivt. 

För att svara på frågeställningarna operationaliseras det kvalitativa angreppssättet genom kvalitativa 
intervjuer. Valet av metod beror på att studiens ämne kan vara något som inte alltid är så lätt att 
diskutera  kring  och  hitta  ord  för  och  att  det  därför  är  bra  att  ha  möjlighet  att  ge  ytterligare 
förklaringar och ställa följdfrågor. Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskriver den kvalitativa 
intervjuns möjligheter på följande sätt:

Den  kvalitativa  forskningsintervjun  söker  förstå  världen  från  undersökningspersonernas 
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synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 
före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17)

Tidigare  forskning söktes  dels  genom databaserna  Diva,  SwePub och CINAHL samt  söksajten 
uppsatser.se, och dels genom att följa länkar på referenslistor hos tidigare forskning. Dessutom har 
många  frisökningar  på  söksajten  google.com  gjorts  för  att  hitta  vägar  in  till  olika   ämnen. 
Kunskapsunderlag  såsom  rapporter  och  statistik  har  främst  hittats  genom  att  göra  liknande 
frisökningar. 

Urval i teorin

Ett flertal kommuner i Hälsingland och Gästrikland deltar i Jobbresan men i studien deltar endast 
informanter från Söderhamns kommun, detta eftersom kommunen ansågs extra intressant eftersom 
de  var  initiativtagare  till  projektet.  Kommunen  valdes  även  utifrån  chansen  att  finna  deltagare 
villiga  att  ställa  upp  på  intervju  eftersom  det  hittills  är  flest  ungdomar  som har  deltagit  från 
Söderhamn och de var de första att komma till Oslo. Det ansågs också vara en intressant aspekt att 
alla respondenter hade en gemensam bakgrund med tanke på att arbets- och utbildningssituationen 
ser olika ut i  olika kommuner.  Den valda populationen bestod således av 71 individer och den 
inledande tanken var att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta av dessa. Antalet informanter bör 
vara tillräckligt många för att ge tillräckligt med underlag till analys, och samtidigt inte innebära en 
alltför  stor  arbetsinsats  när  det  kommer  till  genomförande  av  intervjuer  och  den  efterföljande 
bearbetningen av insamlad data (Dalen, 2007). Med tanke på detta ansågs åtta respondenter vara en 
utgångspunkt och ett mål som dels upplevdes kunna ge tillräckligt med data att göra en analys på 
och dels inte innebära en alltför stor arbetsbörda om allt  arbete med intervjuerna gick som det 
skulle. 

Urvalet av respondenter till studien har hela tiden varit tänkt att ha en hög grad av slumpmässighet. 
Ett slumpmässigt delurval av en population kan ge en grupp som ger en någotsånär rättvisande bild 
av hela populationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studien bygger på kvalitativa intervjuer har 
det aldrig funnits en tanke på att respondenternas upplevelser till fullo ska kunna representera hela 
den population de tillhör, ett slumpmässigt urval har dock ansetts viktigt för studiens reliabilitet. 
Genom medarbetare på Nordjobb skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till alla deltagare 
från  Söderhamn  som  kommit  så  långt  i  Jobbresans  steg  att  de  åkt  till  Oslo.  I  brevet  fanns 
information om mig och min studieinriktning,  hur  studien  skulle  gå  till  –  det  vill  säga  genom 
intervjuer, och vad den syftade till. I informationsbrevet framgick det även att deltagandet är helt 
frivilligt, att man när som helst kan dra sig ur och att inga personuppgifter kommer att lämnas ut i  
studien,  detta  i  linje  med  vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  (2002).  Slutligen  fanns  i 
brevet en inbjudan att delta i studien och en uppmaning att skriva ett svarsmejl till mig om intresse 
fanns att delta. Kontaktförfarandet valdes eftersom jag ansåg det viktigt att allt deltagande skulle 
ske av egen vilja och att inga personuppgifter lämnades ut till mig utan deltagarnas medgivande. 
Detta dels med tanke på att respondenter i vetenskapliga studier inte ska behöva känna någon press 
att  delta  (Vetenskapsrådet,  2002) och dels för att  redan från början vara tydlig med att  studien 
präglas  av  förhållningssätt  som  värnar  om  respondenternas  integritet.  Vetenskapsrådets  (2002) 
princip om att  respondenterna ska ge sitt  informerade samtycke till  att  delta  i  studien säkrades 
genom att de genom en aktiv handling tog kontakt med mig efter att ha läst informationsbrevet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska det finnas en sannolikhet för samtliga analysenheter i den 
valda populationen att bli en del av urvalet, när urvalet ska ske slumpmässigt. Detta fanns i åtanke 
när  informationsbrevet  utformades  eftersom sannolikheten  att  vissa  deltagare  skulle  vilja  delta 
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ansågs  kunna öka/minska  beroende på  formuleringarna  i  brevet.  En ansats  var  att  hålla  brevet 
sakligt och informativt för att poängtera att allas upplevelser och erfarenheter var av intresse och att 
studien inte riktade sig enbart till de som hade positiva erfarenheter, de som inte lyckats få arbete,  
eller  liknande.  Urvalet  är  således  slumpmässigt  så  pass  att  jag  har  försökt  minska  min  egen 
påverkan på vilka som deltar och mindre slumpmässigt med tanke på att det förmodligen finns en 
anledning till att vissa väljer att delta och andra inte, och att informationsbrevet lyckades tilltala 
vissa och andra inte. 

För att lätt komma i kontakt med informanter som kunde tänkas vilja ställa upp erbjöds jag få hjälp 
med  ett  mer  styrt  urval  och  direktkontakt  med  ett  antal  deltagare.  Det  erbjudandet  avböjdes 
eftersom  jag  ansåg  det  skulle  kunna  färga  studiens  resultat  och  även  att  de  deltagare  som 
kontaktades kunde uppleva ett tvång att delta i studien. Om det redan i urvalet finns en förmodad 
skevhet med avseende på problemställningarna så är risken stor att även resultatet blir missvisande 
(Dalen, 2007). Valet att skicka inbjudan till alla som kommit så långt att de rest till Oslo gjordes 
eftersom det  är  på plats  i  Norge som den riktigt  utmanande tillvaron börjar  och där  projektets 
förberedelser sätts på prov. Att även deltagare som sedan avbröt sitt vistelse i Norge innan de funnit 
arbete och bostad, och således inte ”klarade” hela Jobbresan, bjöds in beror på att avhopp i det 
stadiet ansågs vara intressanta för studiens syfte. I ett senare skede av studien visade det sig att  
informationsbrevet på grund av ett missförstånd gick ut till samtliga deltagare i Jobbresan och inte 
bara till dem från den utvalda kommunen. Detta kan anses beklagligt eftersom de deltagarna då blev 
inbjudna till en studie samtidigt som informationsbrevet klargjorde att studien endast skulle bygga 
på erfarenheter  från deltagare  från Söderhamns kommun.  Detta  gjorde att  ingen från en annan 
kommun skickade ett svarsmejl, vilket i sin tur gjorde att misstaget inledningsvis inte upptäcktes. 

Urval i praktiken 

Efter det första informationsbrevet kom svar från en deltagare och efter ett påminnelsemejl några 
dager senare kom svar från ytterligare tio deltagare. De första deltagare som svarade uppmuntrades 
att  sprida  informationen  till  andra  deltagare  de  kände  vilket  givetvis  kan  ha  påverkat  urvalet 
eftersom respondenter användes för att hitta andra respondenter; så kallat snöbollsurval.  Efter den 
initiala kontakten påbörjades planeringen för intervjuernas tidpunkt och plats. I informationsbrevet 
hade det framgått att intervjuer kunde hållas både i hemkommunen för de deltagare som befann sig 
där och i Oslo. Själva planerandet av intervjutillfällena drog dock ut på tiden eftersom det från 
många håll dels var svårt att få ett definitivt svar om passande tidpunkt och dels på grund av en 
långsam kommunikation. Svårigheterna att bestämma tid berodde mycket på att flera av deltagarna 
inte hade tillgång till sina arbetstider förrän någon dag i förväg eller plötsligt kunde bli inringda för 
att arbeta. Den långsamma kommunikationen bestod i att det tog lång tid att få svar på de mejl som 
skickades ut, ibland upp till  en vecka. Så småningom stod det klart att två av deltagarna kunde 
intervjuas i hemkommunen och att ytterligare sex deltagare var positiva till att ses under de två 
föreslagna dagarna i Oslo. 

När datum och intervjuer var preliminärt bestämda återstod uppgiften att hitta en passande plats i 
Oslo  att  hålla  intervjuerna  på.  Platsen  behövde  vara  relativt  avskild  för  att  säkra  deltagarnas 
konfidentialitet samt för att underlätta ljudupptagning. En mötesplats i centrala Oslo var också att 
föredra för att förenkla respondenternas transport och minimera den tid de behövde lägga på sitt 
deltagande.  En  förfrågan  skickades  till  Svenska  Margaretakyrkan  i  Oslo  som  svarade  mycket 
positivt att de gärna lånade ut lokaler i centrala Oslo för att hysa mig och mina respondenter under 
ett par timmar. Strax före avresan till Oslo framkom det att två av de deltagare som skulle intervjuas 
inte alls bodde i Oslo utan hade flyttat tillbaka till Sverige, en tredje deltagare fick plötsligt arbete 
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och kunde inte komma, en fjärde kunde inte ta sig in till Oslo och en femte dök helt enkelt inte upp 
till  avtalad  tid.  Resan  till  Oslo  resulterade  således  endast  i  en  intervju  vilket  var  ett  ganska 
nedslående resultat efter så pass mycket planerande. På grund av bristande kommunikation var det 
också  svårt  att  bestämma  tid  med  de  deltagare  som  befann  sig  i  Sverige.  Det  stod  klart  att 
tillvägagångssättet som dittills hade används inte var lyckat och därför krävdes det en annan strategi 
för att ändå få in den data som krävdes för underlag till analys. 

Istället för att träffa respondenterna ansikte mot ansikte fanns möjligheten att intervjua dem över 
telefon eller genom kommunikationshjälpmedel på internet. Det blir dock en annans sorts samtal 
och intervju, Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 234) beskriver det:

Mellan tummen och pekfingret bör en telefonintervju inte på mer än 10-15 minuter och när 
vi närmar oss halvtimman har vi passerat smärtgränsen för för vad som är rimligt att begära 
med tanke på koncentration och tålamod. Personliga intervjuer brukar däremot kunna pågå 
upp till en, kanske en och en halv, timma och anses därför som en bästa metoden när man 
vill ställa många frågor. 

För att på distans få till en situation som blev så lik ett personligt möte som möjligt tillfrågades de 
deltagare som varit aktuella för intervju men hittills inte haft möjlighet, om de kunde ställa upp på 
att bli intervjuade via Skype3. Efter lite planerande hölls två intervjuer via Skype, ytterligare en 
intervju hölls  ansikte  mot ansikte  och en respondent  svarade på grund av tidsbrist  på frågorna 
skriftligt  via  e-post.  Ambitionen  att  basera  studien  på  åtta  kvalitativa  intervjuer  gick  under 
omständigheterna alltså inte att förverkliga, istället är det fem respondenters erfarenheter som ligger 
till grund för studien; två respondenter träffades vid ett personligt möte, två intervjuades genom 
hjälpmedlet Skype och en har lämnat redogörelse för sina upplevelser skriftligt. 

Av  Jobbresans  egen  resultatredovisningen  som  går  att  läsa  om  i  stycket  Utvärdering  i  siffror  
framgår att 50 stycken (70 %) av de 71 deltagare som tog sig till Norge klarade det sista steget i  
Jobbresan,  det vill säga att på egen hand både ordna arbete och bostad i Norge.  Redan nu kan 
nämnas att den här studiens fem respondenter alla kan anses ha klarat det sista steget. 30 % av 
studiens urval är alltså över huvud taget inte representerade i studien. Det kan också nämnas att de 
fem respondenterna överlag har mycket positiva upplevelser av sitt deltagande. Hur de resterande 
47 individer som etablerade sig i Norge har upplevt sitt deltagande kan det bara spekuleras i. Att de 
deltagare som ”lyckades” är de enda som är representerade i studien är problematiskt. Likaså att de 
alla har ungefär lika uppfattningar. 

Vad utfallet beror på kan man givetvis inte veta men det kan funderas över varför en viss grupp 
kände större intresse av att delta än andra. Kanske är viljan att berätta om sina erfarenheter större 
när något har gått bra än när det har gått sämre. Kanske är det också lättare att komma med positiva 
omdömen än med negativa. Kanske var informationsbrevet trots ansträngning för det motsatta ändå 
formulerat så att det tilltalade deltagarna med positiva erfarenheter i högre grad än de med negativa.  
Jag kan givetvis inte utgå från att de drygt 30 deltagare som inte etablerade sig i Oslo har negativa 
erfarenheter, bara att de förmodligen har andra erfarenheter; något som skulle ha varit positivt för 
studien att få ta del av. Studiens urval har självklart präglat resultatet, något som bör hållas i minnet 
i  det  fortsatta  läsandet  av  rapporten.  Det  skeva  urvalet  blir  också  en  validitetsfråga  och  med 
hänseende på det bör det poängteras att  studiens syfte är att studera fem deltagares upplevelser 

3 Skype är en tjänst på internet där man gratis kan ringa från en dator till en annan och via datorns mikrofon och 
högtalare prata som i telefon. Har man tillgång till webbkamera  går det även att se varandra i rörlig bild i realtid när  
samtalet pågår.
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oavsett vilka dessa upplevelser är. Dessa fem individers erfarenheter är självklart lika viktiga som 
någon annans, icke desto mindre är det en viktig problematik att belysa. Vidare diskussion kring 
problematiken förs i rapportens sista avsnitt. 

Intervjuguide & Intervjuernas genomförande  

Inför intervjuerna gjordes en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). De ursprungliga frågorna 
var ganska specifika och explicita gällande förändring av självbild och uppfattning om livssituation. 
Efter handledning med feedback ändrades detta då frågorna dels var för svåra att  svara på och 
ställde mycket höga krav på självinsikt hos respondenterna, och dels var för ledande och genom det 
ge ett missvisande resultat. Jag insåg då att min egen förförståelse gjorde att jag förväntade mig 
vissa svar och att detta påverkade hur frågorna var ställda. Jag hade strävat efter att ställa frågorna  
rätt, det vill säga formulera dem så specifikt som möjligt, istället för att ställa rätt frågor, vilket här  
innebar att vara så allmänt som möjligt och låta respondenten välja vad som var viktigt att ta upp. 

Intervjuguiden inleddes med ett antal ”faktafrågor” för att därefter övergå till frågor som krävde 
mer eftertanke och slutligen avslutas med några frågor i mer lättsam ton. Faktafrågorna var tänkta 
att besvaras ganska kort och gällde respondentens nuvarande situation, tiden sedan hen kom till 
Oslo, projektets upplägg och situationen före Jobbresan. Utöver att ge bakgrundsinformation inför 
de  lite  svårare  frågorna  var  inledningen  också  tänkt  att  fungera  som  uppvärmning  mig  och 
respondenten  emellan.  Efter  de faktafokuserade  frågorna  kom frågor  som var  mer  inriktade  på 
upplevelser och erfarenheter. Dessa frågor var tänkta att fungera övergripande och därefter följas 
upp  med  följdfrågor  beroende  på  vad  respondenten  svarade.  När  man  vill  åt  respondenternas 
upplevelser och beskrivningar av något men inte är så intresserad av orsaksförklaringar är det bra 
att använda sig av deskriptiva frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  Med tanke på det ställdes många 
frågor om hur  och  vad men inte så många om  varför. Av avsikt ställdes inga frågor direkt om 
lärande eller utveckling eftersom det är fenomen om tar väldigt olika uttryck och som antogs ligga 
nära respondenterna vare sig de direkt nämndes eller ej.  Begreppet empowerment nämndes inte 
heller eftersom det är begreppets innebörd som är av vikt och inte dess namn. 

De  intervjuer  som  hölls  muntligen  varierade  i  längd  mellan  20  och  30  minuter  och  samtliga 
spelades  via  en  mobiltelefon.  Innan  själva  inspelningen  började  upprepade  jag  delar  av  den 
information som tidigare hade skickats ut (informationsbrev, se bilaga X) och de respondenter som 
intervjuades vid ett personligt möte fick också en papperskopia av informationsbrevet. Bland annat 
återupprepades att respondenterna när som helst kan dra sig ur studien, att inga personuppgifter 
kommer att lämnas ut och att ingen annan än jag kommer att lyssna på ljudupptagningen. På de 
villkoren började sedan intervjun och inspelningen. Då intervjun gällde ganska personliga ämnen 
valde jag att börja intervjun med att redogöra för dess upplägg och berättade vad för sorts frågor 
som skulle komma. Detta för att i någon mån göra intervjun mer jämlik och för att respondenten 
skulle  veta  i  ungefär  vilken  riktning  vi  skulle  röra  oss.  Hur  intervjuerna  gick  varierade.  Vissa 
respondenter pratade gärna vilket gjorde att färre frågor ställdes eftersom de ändå blev besvarade. 
Andra respondenter var mer kortfattade och svarade endast på den specifika frågan utan att göra 
några extra utlägg. Jag valde aktivt att fortsätta på de banor som respondenterna kom in på i sina 
svar eftersom jag ansåg att de av den anledning var viktigare än den sortens svar jag hade förväntat 
mig. Det ställningstagandet gjorde att jag flera gånger inte gick vidare med förberedda följdfrågor 
eftersom jag då kunde ”placera” svar hos respondenten och leda in på ämnen hen inte spontant hade 
kommit att tänka på utifrån min fråga.

Min egen förmåga att lyssna in respondenten växlade även den, de senare intervjuerna blev mer 
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som  samtal  eftersom  jag  då  var  mer  avslappnad  och  på  ett  annat  vis  kunde  höra  hur 
frågeställningarna besvarades även om de inte specifikt blivit uttalade. Skype-intervjuerna gick till 
så att respondenten ringde eller blev uppringd vid avtalad tid efter att användarnamn utbytts. Jag 
valde att ha datorns webbkamera på under samtalet för att respondenten ska ha ett ansikte på vem 
jag som gör studien är. Däremot fick respondenten välja själv om hen ville ha sin kamera igång, 
detta dels för att det inte är nödvändigt för studien att jag vet hur respondenterna ser ut och dels för 
att den intervjuade skulle kunna välja vad som kändes mest bekvämt. Av de två respondenterna som 
intervjuades valde den ena att inte ha sin kamera igång och den andra hade ingen kamera. Skype-
intervjuerna var något av ett oprövat kort för mig i intervjusammanhang men gick över förväntan, 
kombinationen av att slippa hålla i en telefonlur och inte nödvändigtvis ha ögonkontakt visade sig 
lyckosam. Dock var det en utmaning att inte fylla i med ord när respondenten dröjde med svaret, en 
tankepaus kändes mycket längre när man inte samtidigt såg ett funderande ansikte utan bara hörde 
frånvaron  av  ord.  De  respondenter  som  intervjuades  muntligen  erbjöds  efter  inspelningen  få 
studiens rapport skickad till sig när den är klar, den respondent som svarade på intervjufrågorna 
skriftligen erbjöds detta per mejl.

Ett steg i att inte riskera respondenternas konfidentialitet har varit att från början ha så lite tillgång 
till  deras  personuppgifter  som  möjligt.  Exempelvis  har  jag  bara  haft  telefonnummer  till  de 
respondenter som på eget initiativ angett sådant i sina mejl. I inspelningarna nämns heller aldrig 
personnamn och respondenterna får inte göra någon närmare presentation av sig själv. Utöver detta 
raderades ljudfilerna med intervjuerna från den mobiltelefon de hade spelats in på så snart de inte 
längre ansågs behövas. 

Behandling av uttryck

Vart efter att intervjuerna ägt rum skrevs de ut så snart det var möjligt. Inte för att avstånd i tid 
ansågs ha någon effekt på utskriften utan för att det helt enkelt var lättare att få ett flöde i avskriften 
av  inspelningen  när  intervjun  fanns  tydligt  i  minnet.  I  utskriften  finns  främst  respondenternas 
uttalade ord med och inte tankeljud, pauser, skratt eller liknande. Inte heller har särskilda betoningar 
på ord markerats. Dessa avgränsningar har gjorts dels med tanke på arbetsbördan; det ansågs inte 
finnas  utrymme i  tid  till  att  betona  alla  sådana uttryck,  varken i  arbetet  med utskriften  eller  i 
analysarbetet. Dels hade det också varit att ta vatten över huvudet att försöka tolka dessa uttryck.  
Utöver  dessa  avgränsningar  är  även  talspråkliga  former  av  ord  ersatta  med  det  motsvarande  i 
skriftspråk.

För att kunna svara på studiens frågeställningar har de utskrivna intervjuerna i flera steg bearbetats, 
detta för att det som i Hjerm och Lindgren (2010, s.91) uttrycks: ”identifiera de allra mest centrala 
dragen i det material som studeras”. Till en början markerades alla uttryck som på något sätt väckte 
intresse och kunde tillföra något till studien. Uttrycken kodades också för att så småningom kunna 
sorteras. Det tillvägagångssättet visade sig snart inte vara speciellt lämpligt eftersom nära nog all  
text markerades. De flesta uttryck var ur någon vinkel intressanta, dock skulle det inte finnas någon 
möjlighet att ta upp och belysa alla vinklar, speciellt inte när många egentligen låg utanför studiens 
syfte. Istället är materialet kodat utifrån studiens frågeställningar och de uttalanden som på något 
sätt  kan kopplas till  lärande,  utveckling eller  egenmakt har  markerats.  Detta  gjordes dock med 
inställningen att inte tänka snävt gällande hur lärande och utveckling tar sig uttryck. Utifrån de 
teman som framträdde under kodningen delades uttrycken in i olika grupper. Därefter påbörjades 
arbetet med att försöka identifiera relationer mellan de olika grupperna, något som enligt Hjerm och 
Lindgren  (2010)  innebär  att  hitta  de  mönster  och  kopplingar  som  forskaren  bedömer  är  mest 
betydelsefulla. I den här studien har det arbetet i hög grad gått ut på att jämföra uttalanden om dåtid 
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med uttalande om nutid, eftersom lärande och utveckling kan ses vara det som ligger emellan de 
punkterna. Det förhållningssättet var också nödvändigt eftersom det aldrig ställdes direkta frågor 
som Vad har du lärt dig? eller Hur har du utvecklats? 

Som tidigare nämnts högre upp i avsnittet om tillvägagångssätt  så utgår studien från tanken att 
teoretiska utgångspunkter ska kunna vägleda i hur en studies resultat ska tolkas. Det nämndes även 
att en tillämpning av teoretiska utgångspunkter på en studies empiri kan leda till större förståelse 
och insikt i det område som studeras, detta utifrån Dalen (2009). När studiens resultat har studerats i 
ljuset av det transformativa perspektivet på lärande har fokus därför legat på att dels undersöka om 
respondenternas  upplevelser  kan  tolkas  som  en  transformativ  utveckling,  och  dels  vad  deras 
upplevelser kan innebära om man ser dem utifrån just det perspektivet. 

Resultat 
Resultatet  av intervjuerna med respondenterna redovisas nedan under olika övergripande teman. 
Anledningen till att just dessa saker och områden finns med i redovisningen är de på något sätt har 
med respondenternas lärande, utveckling  eller egenmakt att göra. Allra sist sammanfattas resultatet. 
De  fem  respondenterna  kommer  hädanefter  refereras  till  som  Respondent  1-5  och  den  stora 
bokstaven I före ett uttalande står för intervjuaren och betyder att det är jag som har ställt en fråga. 
Med hänvisning till  respondenternas konfidentialitet  kommer ingen av respondenterna få någon 
närmare beskrivning och de benämns heller inte som han eller hon utan som hen. Det som kan 
nämnas är att alla respondenter har klarat att etablera sig i Norge och har bott/bodde där varierande 
lång tid.  Alla fem har också någon form av sysselsättning idag.  Eftersom resultatredovisningen 
syftar till att besvara studiens frågeställningar så upprepas frågeställningarna nedan:

• Kan det utifrån respondenternas upplevelser påstås att deras egenmakt har blivit större i och 
med deltagandet i Jobbresan? 

• Inom vilka områden har deltagarna upplevt ett eventuellt lärande och en utveckling på ett 
personligt plan sedan de påbörjade sitt deltagande i Jobbresan? 

Nervositet och visshet

Något samtliga respondenter tar upp är nervositet på hemmaplan för hur det skulle gå när de väl  
kom till Norge. Vissa respondenter uttrycker nervositet vid ett tillfälle i intervjun och menar vid ett 
annat tillfälle att de inte var nervösa innan resan. Utifrån respondenternas berättelser kan man säga 
att oron rörde sig på tre olika plan. Dels kunde det handla om chanserna att få ett arbete och bostad,  
dels om hur man skulle tackla att gå arbetslös i ett nytt land och slutligen hur man skulle klara det  
nya livet när väl arbete och bostad hade ordnat sig. Respondent 3 gav uttryck för nervositet av den 
första kategorin:

”Grejen var ju den att till en början var man ju lite osäker, att ja, fan det känns ju lite lurigt  
att  åka  på  en  sån  här  grej,  framför  allt  när  man  inte  hade  fått  nåt  svar  heller  (från  
arbetsgivare)”. (Respondent 3.)

Respondent 2 och Respondent 5 gav uttryck för den andra respektive tredje kategorin av nervositet.

Alla nya saker, man är ju nervös inför allt. Sen när det hade gått så dåligt med att söka jobb  
i Sverige så kände man att varför skulle det bli nån skillnad där? Man vill ju inte flytta dit  
och så har man sina problem där istället, och så har man ingen att stötta sig mot riktigt.  
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(Respondent 2)

Det  var  väl  det  att  det  skulle  bli  mycket  nytt,  dels  flytta  hemifrån,  sen  börja  jobba  
överhuvudtaget, och sen allt runtomkring. För jobbet kändes.. ja man går till jobbet, det gör 
man liksom bara, men boende och alla skattepapper och så där, det var väl kanske det som 
var det svåraste. (Respondent 5)

Under vistelsen i Norge hände dock någonting som gör att samtliga respondenter svarar ja på frågan 
om de skulle rekommendera en fiktiv person som funderar på att satsa på Jobbresan att åka. De 
formulerar inte sina rekommendationer som att det är värt att göra ett försök, utan uttalar sig med 
visshet om att saker och ting kommer att ordna sig och att det inte finns någon anledning till att vara 
nervös. Exempelvis säger respondent 4:

Jag vet att många kan få kalla fötter precis innan man ska åka och tänka -vad har jag gett 
mig in på? Men det ordnar sig, allt kommer att gå bra . (Respondent 4).

Respondenterna har alltså gått från att själva vara nervösa och osäkra till att förvissa andra om att 
det  inte  finns  någon  anledning  att  känna  sådana  känslor.  En  intressant  aspekt  är  att  när 
respondenterna ska ge tips på vägen till denna fiktiva person så stämmer tipsen i flera fall överens 
med hur respondenterna berättat att de själva gick till väga. De egna valen och tillvägagångssätten 
har  alltså  inte  bara  visat  sig  lyckosamma  utan  upplevs  också  som  föredömliga.  En  av 
respondenterna som hade som strategi att få så mycket som möjligt ordnat redan på hemmaplan ger 
tipset:

 Att kolla upp allt i tid, söka jobb och boende så att man helst har allt innan. (Respondent 1)

En annan respondent hade strategin att från början ta vilket arbete som helst för att sedan, när hen 
fått mer erfarenhet, kunna skaffa sig ett bättre arbete med mer trygga och regelbundna arbetstider. 
Respondenten jobbade en del via bemanningsföretag och tipset till den fiktiva personen är inte bara 
ett tips utan också en bekräftelse på hens egna kapacitet och förmåga:

Åk hit och testa på, för det finns boende att hitta om man inte är så kräsen. Tänker man att  
man ska bo här ett tag tycker jag man ska ordna ordentligt, men är man inte så säker på att  
man vill så kan man bo lite enklare, och så kan man jobba lite på bemanning och se om 
man trivs. För trivs man på bemanning så känns det som att man kan tåla ganska mycket.  
(Respondent 5). 

Respondenternas uttalanden tyder alltså på att de har lärt sig saker om hur man etablerar sig i ett 
annat land och de kunskaperna och erfarenheterna har gett dem en större trygghet och tillförsikt om 
att saker och ting kommer att ordna sig. Det kan tänkas att även bekräftelsen på den egna förmågan 
och att man har gjort rätt val ger större egenmakt på så sätt att det kan vägleda inför framtida val 
och handlingar. Det ska sägas att respondenterna på intet sätt säger att vistelsen har varit en dans på 
rosor, även om vissa saker har gått lättare än förväntat och man har upplevt att man har haft tur.  
Flera respondenter poängterar att det har varit tuffare än förväntat och att de verkligen har fått stå på 
sig. Den kraftmätningen upplevs som positiv både när den egna kapaciteten under omständigheterna 
har räckt till och när den inte har gjort det.

Att resa och att stanna

Alla fem respondenter hade tidigare funderat på att flytta utomlands för att jobba och för en del av 
dem var det just Norge som hade funnits i tankarna. Att ingen gjort verklighet av tankarna tidigare 
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berodde mycket på att de inte kunde få den stöttning och ekonomiska hjälp som de nu via Jobbresan 
fick. Så här uttrycker några av respondenterna det:

I: Hade du funderat på att jobba utomlands tidigare? 
R2: Nä inte direkt. Eller jag hade funderat lite grann på Norge innan Jobbresan, men man 
kom inte riktigt iväg, det var svårt att bestämma sig, att åka iväg utan nån hjälp.

R1: Hade funderingar men vågade inte riktigt ta det steget.

R4: Ja det hade jag faktiskt, jag hade tänkt mycket på Norge (…) men då har det inte varit,  
då har man ju fått kosta på allting själv (…)  Så det blev aldrig av, men jag har alltid tänkt  
att jag hade velat åka till Norge, och så kom det här att man fick allting gratis, man fick resa  
och boende gratis så då bestämde jag mig.

Eftersom samtliga respondenter  ändå kom iväg till  Norge är  slutsatsen att  den hjälp Jobbresan 
erbjöd  höjde  respondenternas  egenmakt  eftersom  det  nu  fanns  en  väg  till  Norge  som kändes 
överstiglig. Om möjligheten att åka iväg med Jobbresan höjde respondenternas egenmakt ett par 
steg så har erfarenheterna därifrån definitivt höjt den. Alla respondenter kan nämligen tänka sig att 
antingen stanna kvar i Norge eller flytta utomlands igen i framtiden. Erfarenheterna från tiden i 
Norge verkar alltså ha underlättat för att både komma tillbaka på egen hand eller ta steget till ett 
annat land. En av respondenterna som tidigare hade funderat på att säsongsarbeta förklarar så här:

I: Kan du tänka dig att flytta utomlands igen?
R5: Ja, absolut, jag  är fortfarande sugen på alperna. (…) För även om det inte har känts så  
mycket som ett nytt land så är det ju ett nytt land, grejer runt omkring som ska fixas. Så 
man har ju fått testa på det, det var lagom start att få komma hit. Nu känns det inte lika  
långt att åka någon annanstans. 

Att ha lyckats med att etablera sig i ett annat land verkar ha gjort att respondenterna upplever sig ha  
fler valmöjligheter. De har dels knutit kontakter i Norge vilket underlättar chanserna att på nytt få 
arbete  och  bostad  och  har  dels  en  annan  säkerhet  nu  när  det  vet  att  de  klarar  sig  i  ett  nytt 
sammanhang och vet  hur saker ting fungerar i  Norge.  Detta  kommer bland annat i  uttryck när 
Respondent 3 svarar på frågan om vilken erfarenhet som känns störst eller viktigast från tiden i 
Norge:

Alltså rent praktsikt är det väl, utöver att man skapat kontakter via jobb; att man har gjort  
bra ifrån sig. Det är egentligen a och o, att jag vet att jag kan åka hit och att jag kan få jobb,  
få en regelbunden ekonomi, sen kan man utveckla mycket därifrån. Men sen också bara 
veta hur du bäst går till som invandrare i Oslo, veta vart man ska vända sig för att hitta  
boende, just bara hur man ska ställa sig generellt sett, var är det bra att handla och så där 
också. Småsaker bara som ändå gör det hela ganska viktigt. (…) man känner sig inte direkt  
lika låst på en och samma plats utan man ser mer möjligheter i saker och ting vågar jag 
påstå, jag upplever det så i alla fall. Som att det finns liksom alltid andra saker man kan 
göra, man kan bosätta sig där till exempel.

Att känna att det är möjligt att flytta iväg och skapa sig en tillvaro någon annanstans betyder inte att 
man behöver göra det, men att man kan. Det är möjligt att valet att inte åka iväg då också blir mer 
av ett  val,  att  man väljer  att  stanna där  man är  för  att  det  är  den tillvaro man vill  ha.  En av  
respondenterna hade planer på att bli i Norge betydligt längre än vad som sedan blev, tillvaron blev 
helt enkelt mycket tuffare än förväntat och hemlängtan blev för stor. Den respondenten valde därför 
att avbryta vistelsen i Norge men är samtidigt den person som mest entusiastiskt uppmuntrar någon 
annan att resa iväg till Norge. Respondenten gav sina svar skriftligen och uttrycker sig så här:
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I: Kan du tänka dig att flytta utomlands igen? 
R1:Kanske senare i livet, just nu trivs jag där jag är.
I: Skulle du rekommendera andra att åka med Jobbresan? 
R1: ABSOLUT! Ger jättebra erfarenhet, möjlighet att flytta hemifrån, bli mer självständig 
och jättebra jobbmöjligheter.

Stöttning och självständighet

Utifrån en del av respondenternas berättelser tycks personalen på Nordjobb i Norge ha något av en 
back-up-funktion; något som ger trygghet i bakgrunden men inte nyttjas om det inte verkligen är 
nödvändigt. Respondenterna uttrycker att det är en trygghet att ha  en organisation i ryggen att 
vända sig till om det skulle behövas, men samtidigt tycks de sätta en stolthet i att bara använda sig 
av den hjälpen när det verkligen behövs. Respondent 5 uttrycker att det verkligen har varit skönt att 
kunna  vända  sig  till  Nordjobb  och  berättar  också  om  ett  tillfälle  då  det  uppstod  problem  på 
arbetsplatsen och Nordjobbs personal på en gång tog tag i situationen när respondenten hörde av 
sig. Lite senare i intervjun när vi talar om att behöva klara saker på egen hand utan sitt vanliga 
sociala nätverk ger hen också uttryck för uppfattning att klara sig själv så länge som möjligt:

Just det att man har ingen, man har ju Nordjobb men man ringer inte till dem för minsta  
grej utan man måste ju lösa det själv. 

På tal om de många jobbintervjuer som Respondent 4 gjorde under de första dagarna uttrycker även 
hen samma visshet om att kunna få hjälp men vilja klara sig på egen hand:

I:Men var det såna intervjuer som Nordjobb hade ordnat åt dig? 
R4:  Nä de ordnade inga intervjuer  år  mig dom, jag hade allting klart  när  jag kom. Så 
Nordjobb, ah, får man inga jobb så hjälper Nordjobb till med intervjuer så, men man ska ju 
helst försöka söka så många jobb och boka intervjuer som möjligt innan man kommer till 
Norge så man har, och får man inte jobb så hjälper Nordjobb till. 

Det tycks som att Nordjobbs närvaro har gjort att respondenternas egenmakt har ökat eftersom det 
har tillfört en trygghet. Det kan också tänkas att respondenternas egen hållning i sig kan vara ett led  
till större egenmakt, med tanke på viljan och strävan att klara saker på egen hand. Apropå hjälp och 
stöttning så tillskriver respondenterna de fyra förberedelseveckorna på hemmaplan stor betydelse. 
Samtliga anser att de har fått nytta av det mesta av den information de fick på hemmaplan och att 
den kunskapen underlättade när de väl var på plats i Norge. Att ha kunskap om sin situation ökade 
förmodligen  också  möjligheterna  att  påverka  den  vilket  är  signifikant  för  egenmakt. 
Förberedelseveckorna tycks ha varit värdefulla för egenmakten utifrån ytterligare två aspekter. Flera 
respondenter har betonat hur intensiva veckorna var och hur de alltid var sysselsatta med någonting. 
Själva tillvägagångssättet tycks ha präglats av att i stor utsträckning vara aktiv och påverka utfallet 
av olika handlingar. Respondent 4:as uttalande kan ses som exempel:

Ja det var helt späckat, det var ganska mycket att göra. Det var det hela tiden. Söka, och 
kolla så fort du hade sökt nåt jobb och vänta om de hörde av sig, och sen skulle man ringa 
upp dem och säga så här ” hej jag hade sökt det här jobbet, kan jag få boka en intervju? Jag  
kommer till Norge det här datumet och är ledig där och där, så kan jag.. ” Så man var  
ganska mycket på så. 

På  det  sättet  kan  det  tänkas  ett  deltagarnas  egenmakt  ökade  eftersom  de  tog  kontrollen  över 
situationen och inte väntade på att någon annan skulle avgöra deras öde. Utöver metodiken berättar 
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respondenterna att den motiverande personalen påverkade dem väldigt mycket. Alla respondenterna 
har betonat att deras egen insats är det som är avgörande för resultatet och hur väl de lyckas i 
Norge. Men samtidigt beskriver flera hur betydelsefull personalen var, att de ”puschade dem”, som 
tre av respondenterna uttrycker det. En respondent säger att det var lätt att ta ansvar när man blev 
puschad och det verkar som att personalen på något sätt gav egenmakt till deltagarna genom att tro 
på  dem och  tillhandahålla  den  kunskap  och  de  redskap  som behövdes.  Någon  slags  hjälp  till 
självhjälp verkar det ha fungerat som. Respondent 5 resonerar kring hur hen har upplevt det stora 
inslaget av eget ansvar under förberedelseveckorna:

Det har varit kul, det tycker jag faktiskt, man fick hjälp hemma liksom, de har varit hemma 
och puschat på en, men det vet man ju att hade man inte haft eget ansvar så hade det inte  
gått heller, och sen när man var här så fick man ju ut nånting av det. 

Återigen kan vi se att lönen för mödan är betydelsefull, det blir en bekräftelse på den ansträngning 
man har lagt ner. Det bör nämnas att ingen av respondenterna upplever det stora egna ansvaret som 
något konstigt, snarare självklart. Två av respondenterna förstår först inte vad jag menar när jag 
säger att det har varit stort fokus på eget ansvar under förberedelseveckorna, det är inget de närmare 
har  reflekterat  kring.  Att  klara  sig  själv  fick  dock för  många av  respondenterna  en  helt  annan 
innebörd när de väl var i Norge. Detta är något som många av dem menar har varit en av de största 
erfarenheterna; att stå utan tryggheten på hemorten och allt det man får gratis genom att ha familj 
och vänkrets. Plötsligt måste man göra sånt som man tidigare kunnat men kanske ändå bett om 
hjälp med. Och saker och ting ställs också på sin spets när hela tillvaron hänger på att man själv tar 
tag i saker. Respondent 5 respektive 2 beskriver det: 

Jag tror inte att jag hade lärt mig så här mycket på så kort tid. Jag hade inte behövt det, inte 
behövt lära mig på samma sätt om jag inte var här själv.

Man måste ju ta initiativ för att få nånting gjort i livet. Jag är ganska självgående och har 
varit sen jag var liten, så det var inte så mycket nytt. Men ändå, man har ju familjen bra 
långt borta nu, så behöver man hjälp med nånting så är det ju svårare. Jag har en bil som jag 
ska besiktiga snart, och i vanliga fall så gick man ju till XXXX så fick han hjälpa en, just  
vad som behöver kollas. Nu står man här själv utan verktyg. 

Roll på arbetsmarknaden

Respondenterna  har  gemensamt  att  de  alla  reste  till  Norge  för  att  det  var  svårt  att  få  jobb på  
hemmaplan. Antingen svårt att få fast jobb och heltid eller att ens få komma på intervju. Så det  
faktum att de fick en anställning är givetvis centralt i respondenternas berättelser. För flera av dem 
var det ganska omvälvande att plötsligt vara så efterfrågad och  snabbt få respons från arbetsgivare. 

R3: Jag kan säga att under den tiden jag var i Oslo så gick jag på fler intervjuer än jag  
nånsin varit på i Sverige. Det är lite roligt faktiskt. (…) Det är svårt att inte få jobb i Oslo,  
som det är just nu i alla fall. Beroende på var man sätter ribban själv då.

R4: Man kom dit, man var inte van vid att få ett jobb direkt. Man har sökt jobb, går på  
intervju – efter tre dagar ringer de och du har fått jobbet. Det är så, det är man inte van vid. 
(…) man är van vid att få slita för jobben, för att få ett jobb. Men här var det så lätt på en  
gång. 

Det kan tyckas ganska självklart att egenmakten är större när man har så många fler möjligheter och 
är i en situation där man inte bara själv blir vald utan också är den som väljer. Utöver att få en  
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anställning så har själva arbetet känts betydelsefullt och utvecklande för flera av respondenterna. De 
uttrycker att de både har blivit bättre och säkrare i sitt yrke i och med att de har fått en chans att visa 
vad de går  för  och också blivit  anförtrodda ansvar.  Arbetet  har  alltså  lett  till  stort  lärande och 
förmodligen större egenmakt eftersom de blir uppskattade på jobbet, får goda referenser och knyter 
kontakter.  Tiden  i  Norge  har  inte  bara  påverkat  respondenternas  bild  av  sig  själva  på 
arbetsmarknaden utan har också väckt tankar om arbetsmarknaden i sig, Respondent 3 säger:

Ekonomiskt sett var det över förväntan i alla fall, vilket är ganska positivt, jag menar i  
jämförelse med jobbet hemma hade jag mer än dubbelt så mycket i lön i norska kronor. 
Vilket får en genast att börja tänka, att skulle jag jobba här i fyra månader hade jag nästan 
jobbat in ett år på XXXX. Vilket också är en ganska nyttig lärdom faktiskt, för inställningen 
som jag uppfattar den i Sverige idag är den att man ska vara glad över att man har ett jobb  
snarare än att man har ett givande jobb till exempel, nånting som man kan gå till och vara, 
inte vara less, om man säger så då. Återigen det där med möjligheter också. 

Tid och kontakter

Även på andra områden än arbetslivet verkar respondenterna ha fått tänka lite annorlunda. Den nya 
staden och de nya förutsättningarna har varit en orsak till att flera av dem uttrycker att de har fått 
planera så mycket och tänka flera steg framåt. Med detta inte sagt att respondenterna inte planerade 
sin tillvaro även i Sverige, men tillvaron i Norge verkar ha krävt lite extra. Speciellt uttrycks detta i 
redogörelserna för sökandet av bostad då det gällde att vara ute i rätt tid och även bestämma möten 
med olika bostadsuthyrare och helst ha många trådar igång samtidigt. Den nya tillvaron har också 
lett till ett nytt förhållande till tid på andra plan: 

R5:Man har ju börjat tänka lite annorlunda när man har varit här och ska klara sig själv. 
Man vet ju att man kan inte skjuta upp saker hela tiden utan det gäller att göra det när man  
ska göra det. Vi bor ju flera tillsammans och vi jobbar olika, en skift från vecka till vecka, 
vi andra olika varje dag. Så vi har ju fått planera så himla mycket, som att storhandla, det 
har vi nästan fått lägga på schema. Så det var har varit att anpassa sig efter allting runt  
omkring. 

R1: Var svårt att ta sig fram till olika adresser då jag inte hade tillgång till surf i telefonen. 
Man fick planera dagen i förväg

Kopplat till att vara i en ny stad och nytt land upplever flera av respondenterna även att de fått 
tillfälle att öva sin sociala förmåga. En av respondenterna säger att hen aldrig har träffat och lärt  
känna så många människor som på arbetsplatsen i Norge och att det verkligen har varit roligt. En 
annan av respondenterna säger att hen verkligen inte hade tänkt arbeta med det jobbet som sen blev 
eftersom det innebär så mycket personkontakt, men säger nu att hen trivs hur bra som helst med det. 
En tredje har fått upp ögonen för skillnaden i mentalitet mellan länderna: 

R3: ..man får ju träna mycket på sin sociala förmåga också,  vilket  också tycker jag är 
nyttigt. Det är mycket till exempel, man började ju.. jag pratade ju mycket svenska och 
engelska men det är också många som pratar norska och andra språk också, så man får 
använda sitt kroppsspråk på ett annat vis, det är lite annan mentalitet än vad man ser här i  
Sverige. 

Slutligen

Som sista punkt presenteras det uttalanden som respondenterna gjorde om vad deras största eller 
viktigaste  erfarenheter  kan  vara.  Detta  för  att  på  något  sätt  sammanfatta  respondenternas 
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upplevelser.  Respondent  3:s  svar  har  tidigare  presenterats  i  stycket  Att  resa  och  stanna  och 
Respondent 1 som besvarade frågorna skriftligt har tyvärr missat just den frågan.

I:Vad kan dina största/viktigaste erfarenheter från den här tiden vara? 
R4: Ja du, först och främst att jag, jag har vuxit ganska mycket som person av att ha gjort  
det där. Och.. Det har jag gjort. 

R5: Jag tror det är det egna ansvaret faktiskt, det har varit stort.

R2: Att sköta sig helt själv. För även om man flyttar hemifrån så är det ju fortfarande inte 
att man sköter sig helt själv, som man gör nu. Med alla långt borta. Svår fråga. Man blir 
starkare, visar att man klarar det, man blir starkare individ. 

Sammanfattning av resultatet

Genom vistelsen i  Norge upplever  respondenterna att  de har fått  nyttiga lärdomar om hur man 
klarar sig själv i ett nytt land. Dessa lärdomar har gett en större trygghet, en starkare tro på den egna 
förmågan och upplevs även underlätta för att på egen hand åter flytta till en ny plats. Vistelsen har  
också stärkt känslan av att kunna påverka sin situation och välja sin tillvaro. Det tycks som att 
tryggheten i att ha en organisation på plats  i Norge som kan hjälpa till har stärkt respondenternas 
egenmakt. Den strävan om att vara sin egen lyckas smed som respondenterna uttrycker verkar också 
genomsyras av egenmakt både i metod och mål. 

Respondenterna har även utökat sin egenmakt och kunskap genom att ha tagit del av information 
under  förberedelseveckorna  och  sedan  fått  nytta  av  de  kunskaperna  i  praktiken. 
Förberedelseveckorna tycks också ha varit präglade av egenmakt då personalen har fungerat som en 
stöttande och pådrivande faktor och deltagarna har arbetat för att i  hög grad vara den som styr 
situationen. Upplevelsen av att klara sig själv och vara efterfrågad på arbetsmarknaden har påverkat 
hur respondenterna upplever sig själva och har fungerat som en bekräftelse på den egna förmågan. 
Att få arbeta har gjort att många av respondenterna känner sig säkrare och bättre i sin arbetsroll. 
Vistelsen i Norge har också lett till lite förändrade perspektiv gällande tid. 

Lärandet har alltså både gällt praktiska saker som hur man etablerar sig i ett nytt land samt rena 
yrkeskunskaper och nya upptäckter om sig själv och sin förmåga. Detta har lett till en utveckling 
både  gällande  synen  på  sig  själv,  sin  roll  på  arbetsmarknaden  och  på  samhället.  Utifrån  NE:s 
definition av egenmakt som har nämnts tidigare så kan man påstå att respondenternas egenmakt har 
stärkts eftersom de är självständiga, har möjlighet att bestämma sina mål och har den övergripande 
makten  över  sina  liv.  Respondenternas  lärande  och  utveckling  kan  givetvis  inte  bara  kopplas 
samman med Jobbresan som enskild insats, och det finns inget som säger att individer inte skulle 
kunna  utvecklas  på  samma  sätt  under  andra  omständigheter  eller  genom  att  vara  kvar  i 
hemkommunen. 

Perspektiv på studiens resultat
I det här avsnittet förs först en diskussion kring förhållandet mellan egenmakt och transformativt 
lärande. Därefter kommer resultatet att diskuteras och analyseras i ett transformativt ljus. Till sist 
vidgas perspektiven och resultatet diskuteras mer generellt och kopplat till tidigare kunskapsläge.

Den  uppmärksamma  läsaren  har  säkert  lagt  märke  till  att  egenmakt  och  lärande  utifrån  ett 
transformativt  perspektiv  har  gemensamma  beröringspunkter.  En  process  som  förändrar  våra 
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perspektiv och referensramar kan med stor möjlighet även göra oss mer självständiga, öka våra 
möjligheter  att  bestämma våra  egna mål  och  ha  den övergripande makten  över  våra  liv.  Detta 
givetvis  beroende  på  vilka  perspektiv  som  förändras,  men  man  kan  också  tänka  sig  att  ett 
tranformativt  lärande  i  sig  har  potential  att  öka  individens  egenmakt.  Vi  återgår  för  ett  kort 
ögonblick  till  Medin  och  Alexanderssons  (2000,  s.  83)  beskrivning  av  processer  präglade  av 
egenmakt:

Strategier för att åstadkomma empowerment beskrivs fokusera på hur man kan möjliggöra 
för individen att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation; den process där  
individen tillskansar sig handlingsförmåga. Denna process utgår från individen och hennes 
önskemål, för att öka hennes förmåga och motivation för att effektivt ta ansvar för sitt liv 
och sin hälsa,  att  utveckla strategier  för  att  kunna bemästra omvärlden.  Grunden är  en 
människosyn, i vilken man ser människan som både kapabel att göra val och som ansvarig 
för de val hon gör. 

Att öka sina kunskaper om sig själv och sin omvärld genom att kritiskt granska de samma kan nog 
ses som ett led i utvecklingen för att i högre grad bemästra sin livssituation, och större kunskaper 
om tillvarons beskaffenhet torde också ge större handlingsförmåga. Och är det inte just att utveckla 
strategier för att i högre grad bemästra omvärlden som det transformativa lärandet delvis handlar 
om; vi förändrar våra perspektiv för att få bättre vägledning och river samtidigt ner strukturer och 
uppfattningar som tidigare har bemästrat oss. Om strategier för att frambringa egenmakt utgår från 
en syn där människan är kapabel att ta beslut och vara ansvarig för sina val så kan man tänka att det  
normativa transformativa lärandeperspektivet  menar  att  den vuxna människan bör ta  fler  aktiva 
beslut, just för att ta ansvaret över den egna situationen på allvar. 

Anledningen  till  att  problematisera  det  transformativa  lärandeperspektivet  i  förhållande  till 
begreppet  egenmakt  är  att  visa  på  att  det  i  processerna  lärande  och  utveckling  finns  många 
dimensioner. I avsnittet med studiens resultat redovisas respondenternas upplevelser av lärande och 
utveckling i  förhållande till  frågeställningen om deras egenmakt kan anses ha stärkts.  I det här 
avsnittet görs ett försök till att ytterligare problematisera den frågan och belysa huruvida lärandet 
och utvecklingen till större egenmakt passar in i perspektivet om transformativt lärande.

Resultatet i ett transformativt ljus

I den här belysningen utgår vi från att respondenterna har omvärderat bilden av sig själva och är 
inte längre några som kanske klarar att etablera sig i Norge utan några som klarar det. Utifrån det 
transformativa lärandet kommer det nya perspektivet att vägleda leda dem i framtida beslut och 
vägleder dem förmodligen redan nu. I ett förändringsinriktat lärande ingår dock enligt Mezirow ett 
ifrågasättande  av  föreställningarna  om  sig  själv  och  sin  omvärld  (se  de  tio  steg  av 
förändringsinriktat lärande som redovisas genom citat av Wilhelmson, sida 18). Man kan fråga sig 
om ett sådant ifrågasättande verkligen har förekommit hos studiens respondenter. Om de inte har 
ifrågasatt så kan det tänkas att de i alla fall har utmanat. Dels har de utmanat sig själva eftersom 
flera av dem anger att de har varit nervösa, att tillvaron har varit tuff och att de har fått kämpa. Dels 
har de också utmanat arbetslösheten, de har tagit ytterligare steg för att motverka den. Genom att  
förändra sin uppfattning av arbetsmarknadens gränser så har arbetslösheten inte kunnat hålla jämna 
steg med att sätta emot. 

Man kan testa att sätta respondenternas jobbresa i ljuset av Mezirows förändringsinriktade lärande 
för att se vad som då  skulle kunna uttolkas av deras upplevelser. Att utmana arbetslösheten och 
föreställningarna om sig själv skulle kunna ses som ett transformativt lärande eftersom det kan ha 
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skett  genom  problematiserande  diskussion  med  kommunen  och  Nordjobb;  de  har  gemensamt 
kommit  fram till  uppfattningar  som vägleder  deras  handlande.  De kan ha  kommit  fram till  att 
individerna  i  hög  grad  själva  ska  kunna  bestämma  över  sin  tillvaro  och  att  den  svenska 
arbetsmarknaden inte ska avgöra individens chanser att få en anställning. De uppfattningarna blir 
också de som i framtiden sätter ramarna för handlingar och tankar. Den nya inställningen leder till 
utökade möjligheter och uppmanar samtidigt till handling. Det nya perspektivet strävar efter arbete 
och egenmakt. Målen och perspektivet införlivas genom att handla i enighet med dem, det vill säga 
genom att söka sig till den norska arbetsmarknaden och börja agera som om egenmakten var större 
– vilket den på så sätt blir. 

Men  ett  transformativt  lärande  genom  utveckling  som  ovan  tycks  inte  ha  varit  planerat  hos 
individerna på så sätt att de under resans gång har tänkt ut att de måste ändra sina referensramar för 
att klara sig bättre på arbetsmarknaden. Det verkar kanske vara lite väl enligt regelboken att den 
utveckling  som  respondenterna  upplevt  på  olika  områden  varje  gång  har  skett  genom  ett 
ifrågasättande av föreställningar. Det kan exemplifieras genom att individen varje gång ett problem 
uppstod skulle ha ifrågasatt uppfattningen jag kan inte, och istället bestämt sig för att uppfattningen 
att jag kan är mer välgrundad. Och därefter låtit den nya uppfattningen vägleda framtida handlande. 
Alla studiens respondenter har dock stött på problem – som att stå ensam inför bilbesiktningen, 
riskera att stå utan bostad om ett par veckor eller att inte kunna tala samma språk som de kollegor  
de ska samarbeta med. De har ställts inför ett problem som tvingar dem till ett visst handlande och 
det perspektivbyte som möjligen kommer på köpet föregås av handling och inte tvärtom. Genom att 
klara saker börjar de ändra sina uppfattningar om tillvaron och den egna personen. 

Visst har de egentligen ett val att handla annorlunda, men konsekvenserna av att handla i enlighet 
med jag kan inte framstår så konkreta och ödesdigra i Norge. Då respondenterna redan genom sitt 
deltagande i projektet har slagit in på jag kan -vägen kan det tänkas att det första alternativet är att 
fortsätta och arbeta sig igenom problemet. Utifrån det kan man givetvis tolka det som att de redan 
har ändrat sina referensramar om hur något borde förhålla sig och både handlar utifrån den nya 
devisen och för att stärka den. Det transformativa lärandet skulle alltså kunna antas fungera som en 
växelverkan mellan handling och perspektivbyte.  Exempelvis:  genom utförda handlingar får jag 
bekräftat att jag kan, anledningen till mitt handlande var en vilja att kunna. 

Genom detta resonemang vill jag inte på något sätt förringa den kapacitet och ambition som fanns 
hos respondenterna redan före de deltog i jobbresan. Ett resonemang som ovan kan lätt ge bilden av 
en  personförändring  där  individerna  går  från  att  vara  handlingsförlamade  till  att  bli 
handlingskraftiga. En sådan drastisk utveckling stämmer på intet sätt in på de deltagare som varit 
respondenter  i  studien  och  det  vore  ytterst  olyckligt  att  förmedla  en  sådan  bild  av  unga 
arbetssökande. Det vore att lägga orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten hos individerna och 
inte hos samhällets strukturer eller det faktum att det råder brist på arbetstillfällen. 

En perspektivförändring behöver dock självklart  inte innebära att  gå från ena motpolen till  den 
andra utan innebär det som utveckling har för vana att vara: en förändring åt något håll. Utifrån 
respondenternas upplevelser vågar jag ändå påstå att en perspektivförändring har skett hos samtliga 
respondenter  i  olika  utsträckning  och  på  olika  områden.  Utifrån  studiens  begreppsförklaringar 
skulle  det  kunna  ses  som att  ett  lärande  har  skett  genom handlande  och  tillskansande  av  nya 
kunskaper  och  att  det  lett  till  en  utveckling  av  refererensramar  och  perspektiv  (eller  om  nu 
utvecklingen av perspektiv föregick lärandet).  En process  präglad av egenmakt och med större 
egenmakt som resultat. 
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Ett  sådant påstående bör förankras i  studiens resultat.  Vissa av respondenterna har gått  från att 
hoppas kunna etablera sig på den norska arbetsmarknaden till att med visshet uttala sig om att det är 
möjligt;  en förändring som har flyttat  ramarna för respondenternas  upplevda kapacitet.  Det  har 
också lett  till  att  ramarna som bestämmer individens möjligheter har flyttat  på sig eftersom att  
flertalet respondenter ser det som möjligt att på nytt flytta utomlands fast på egen hand, något de 
tidigare  funderat  på  men  inte  förverkligat.  Flera  respondenter  uttrycker  också  att  den  stora 
självständigheten som kom på köpet i ett nytt sammanhang har varit en viktig erfarenhet och man 
kan spekulera i om de erfarenheterna har påverkat uppfattningen om den egna personen och de egna 
möjligheterna. 

Om respondenterna genom sina erfarenheter och ett transformativt lärande också får en vana av att 
flitigt granska både sig själv och sin omgivning skulle det för dem enligt Mezirow (2000) vara 
positivt. Utöver en större egenmakt kan de då bli ännu bättre på att hantera en föränderlig omvärld 
och avgöra vilka sanningar de vill  leva efter och vilken kunskap som är relevant.  Den kritiska 
förmågan men samtidigt öppna sinnet skulle också leda till, fortfarande enligt Mezirow, att i högre 
grad kunna sätta sig in i andras föreställningar och se vilka strukturer som ligger bakom dem. Då 
dessa förmågor  förbättrar möjligheten att påverka samhällsutvecklingen (Wilhelmson, 1998) kan 
de  alltså  ytterligare  bidra  till  en  stor  egenmakt.  Om  projektet  Jobbresan  har  bidragit  till  att 
respondenterna  på  lång sikt  har  en stor  förmåga till  kritiskt  tänkande så  skulle  det,  utifrån  ett 
transformativt synsätt, vara väldigt lyckosamt för individen. Det skulle också kunna innebära att 
individerna fortsätter att successivt utöka sin egenmakt.

Kanske kan hela projektet Jobbresan ses utifrån en transformativ synvinkel. Man kan tänka sig att  
initiativtagarna verkligen har stått inför en situation då ungdomsarbetslösheten har varit så hög att 
ett ifrågasättande av de egna metoderna och de samhälleliga strukturerna har varit nödvändig för att 
hitta nya lösningar.  Detta  är  givetvis spekulationer  men man kan konstatera att  det  inte är alla 
kommuner och arbetsförmedlingar som väljer att lösa sin höga ungdomsarbetslöshet genom att gå 
till  ett  annat  lands  arbetsmarknad.  För  en  kommun  med  allt  jämt  sjunkande  invånarantal  kan 
projektet ses som extra uppseendeväckande. Kanske har det funderats över vad man som kommun 
och arbetsförmedling vill kunna erbjuda sina invånare och kommit fram till att Jobbresan är en bra 
lösning. 

Vidare diskussion och problematisering 

I  studiens  inledning  antyds  en  problematik  kring  vilka  som  får  utrymme  att  uttala  sig  om 
ungdomsarbetslöshet.  Det  som påstods  var  att  det  ofta  är  människor  med både anställning  och 
någon slags titel eller organisation bakom sig som har företräde i debatten. Människor som är vana 
vid att bli hörda, möjligen. Det kan i alla fall konstateras att de uttalar sig om en situation de inte 
befinner  sig  i.  Även  den  studien  präglas  av  något  slags  maktförhållande  eftersom det  bara  är 
deltagare som ”lyckats” som kommer till  tals.   Alla deltagare stannade visserligen inte i  Norge 
enligt planen men en hemresa var då självvald. Och oavsett tid i utlandet är de överens om att det  
var en värdefull erfarenhet. Nu råkar det vara så att samtliga respondenter vid intervjutillfället hade 
en  sysselsättning  och ingen av  dem kan riktigt  räknas  som arbetslösa.  Utifrån  problematiken i 
början på stycket kan det konstateras att även i den här studien lyser de unga vuxna som är helt utan 
sysselsättning med sin frånvaro. 

Urvalets påverkan på tolkning utifrån egenmakt och transformativt lärande

Studiens respondenter har upplevelser som är väldigt tacksamma att belysa både utifrån egenmakt 
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och transformativt lärande eftersom de har utvecklats mot vad som kan tolkas som större egenmakt 
och ändrade perspektiv. Dessutom verkar de uppleva den utvecklingen som positiv vilket ger både 
egenmakt och transformativt lärande luft under vingarna. Orsaker till att urvalet blev som det blev 
har tidigare diskuterats men man kan undra hur resultatet  hade sett  ut  om det hade baserats  på 
respondenter med andra upplevelser. Hur hade exempelvis egenmakten påverkats av ett bakslag där 
man  inte  får  någon  lön  för  mödan?  Och  skulle  deltagandet  i  Jobbresan  även  kunnat  leda  till 
transformativt lärande med annat utfall? Det måste ju teoretiskt sett också vara möjligt att någon 
deltagare inte har upplevt utveckling eller lärande eller att ett lärande har varit en negativ erfarenhet. 
En tanke som uppstår i samband med det är om transformativt lärande måste vara något positivt för  
individen eller om det även kan leda till tunga insikter och förvärra någons situation. Det verkar inte 
mer  än  rimligt.  Något  man  också  kan  undra  är  om  egenmakten  har  haft  någon  påverkan  på 
respondenternas val att ställa upp på intervju i studien. Ifall en större egenmakt, eller för den delen 
en anställning leder till en annan uppfattning kring det att göra sin röst hörd. Det är givetvis inget 
som går att dra några slutsatser om. Utifrån resonemang om det skeva urvalet och dess orsaker bör 
man komma ihåg att det från början var fler än fem deltagare som visade intresse för studien. Hade 
deras medverkan gått att få till hade kanske resultatet också sett annorlunda ut. 

Ett normativt projekt och normativa teoretiska utgångspunkter

Den här studien har utgångspunkt i ett projekt med ett visst tillvägagångssätt där ett visst resultat är 
önskvärt.  Det  har  även gjorts  ett  val  att  studera egenmakt i  förhållande till  samma projekt,  ett 
begrepp  där  en  viss  utveckling  är  önskvärd.  Slutligen  belyses  studiens  resultat  utifrån  ett 
lärandeperspektiv som erbjuder en förklaring till vuxet lärande men samtidigt förespråkar ett sådant 
lärande. Studien domineras således av normativa tankar om hur saker och förhållanden bör vara och 
det är lätt att dras med i det tankesättet och sjunga projektets lov för att det råkar passa in med den  
normativa teoretiska utgångspunkten. Som en motvikt till det kan man diskutera projektets strävan 
efter egenmakt och begreppen egenmakt och transformativt lärande i sig. 

Till  att  börja  med  kan  man  undra  om inte  det  transformativa  lärandet  i  sig  är  motsägelsefullt 
eftersom det innebär att själv komma fram till den bästa vägledningen men samtidigt förespråkar 
hur man bör göra detta. Man kan fråga sig om det är möjligt för deltagarna att genom transformativt 
lärande få  större  egenmakt om det  redan på förhand är ett  önskvärt  resultat  och om projektets 
upplägg styr deltagarnas utveckling åt ett visst håll. Får man större egenmakt för att man utvecklas 
åt en riktning som är önskvärd och planerad av någon annan? 

Det går inte att komma bort från att Jobbresan är normativ eftersom den har anställning som mål 
och tydligt följer arbetslinjen. Projektet går helt i linje med traditionen som Starrin och medarbetare 
(1996) lyfte fram i sin studie; att lönearbete är den form av arbete som anses mest värdefullt och 
eftersträvansvärt.  Finns  det  i  Jobbresan plats  för  andra  lärdomar  och uppfattningar  eller  är  det 
arbetslinjen fullt ut som gäller? Om man hoppar av Jobbresan eller åker hem i förtid har man inte 
lyckats med de tre stegen och i statistiken kan det utläsas som något av ett misslyckande. Det finns 
ingen självklar dimension av lönearbete i begreppet egenmakt och därför vore det intressant att se 
vad som ligger bakom de där siffrorna i statistiken. Kan avhoppen bero på insikter eller beslut som 
en produkt av ökad egenmakt, men som inte går i linje med arbetslinjen? Det är ju då verkligen inte 
ett misslyckande ur ett egenmaktsperspektiv, eller utifrån det transformativa lärandeperspektivet. 

Apropå styrning kan man jämföra Jobbresans fokus på anställning med de tre förhållningssätt till 
arbete  och  självförverkligande  som  Gunnar  Gillberg  (2010)  identifierar  i  sin  avhandling;  det 
ambivalenta,  det  autonoma respektive  motstånd.  Man kan föreställa  sig  Jobbresan  som en bro 
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mellan det ambivalenta och det autonoma; deltagarna får hjälp med att gå från en situation där man 
inte har resurser nog att hålla jämna steg med omvärlden till att i högre grad sträva efter en vertikal 
avancering och att vara sin egen lyckas smed. Om förhållningssättet motstånd;  alternativ till  ett 
vertikalt avancemang, har någon plats i Jobbresan eller kommer till uttryck där vet jag inte. 

Som jag nämnde finns det flera olika perspektiv på begreppet egenmakt eller empowerment. I den 
här studien och diskussionen har fokus hittills legat på indivden. Men man kan också tänka på 
egenmakt som tillskansande av makt, som en motmaktrörelse, som maktmobilisering. Eller som 
frigörande  pedagogik,  hur  som  helst  något  med  en  radikal  underton.  Sett  ur  det  perspektivet 
framstår Jobbresan som ganska tillrättalagd. Möjligtvis en aning radikal för kommunerna själva 
som försöker hjälpa sina invånare på ett annorlunda sätt. Men kommun är ju redan de som sitter 
med makten,  och de ifrågasätter inte systemet där unga inte får jobb genom att vända problemet  
ryggen.   Jobbresan  är  förhoppningsvis  lyckosam  för  deltagarna  men  problemet  med  hög 
ungdomsarbetslöshet  i  Sverige  kvarstår.  Ambitionen  är  att  egenmakten  hos  de  arbetslösa  unga 
vuxna ska öka men det kan funderas över om unga vuxna som grupp tillskansar sig mer makt 
genom projekt som Jobbresan; om de får med makt eller om de helt enkelt anpassar sig efter någon 
annans ordning.

Förförståelsens påverkan på studieämne och resultat

Det går också att problematisera själva projektets mål om egenmakt. Om man bortser från målet om 
arbete;  kan  inte  egenmakt,  och  transformativt  lärande  för  den  delen,  lika  gärna  uppnås  på 
hemmaplan? Och när man rustar sina medborgare för att klara sig på en annan plats, räknar man 
med att de inte ska bli kvar på hemmaplan? Givetvis finns det fler arbetsmarknadspolitiska program 
som riktar sig mot att stärka individen på hemmaplan och säkert  mot att hitta alternativa lösningar,  
dit  sträcker  sig  inte  min  kunskap.  Jobbresan  har  givetvis  en   speciell  inriktning  bland  andra 
inriktningar.  Men  en  intressant  aspekt  är  varför  jag  inte  kom  att  tänka  på  något  annat 
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslösa unga vuxna i andra situationer när jag valde mitt 
studieämne. Lotta Svensson (2006) visar i sin studie att det i en kommun läggs stort fokus på de 
ungdomar som väljer att flytta, istället för att fokusera på de som stannar kvar. Det slår  mig att jag  
har  handlat  precis  likadant  i  den  här  studien  eftersom jag  inte  ens  kom på  tanken  att  studera 
egenmakt  eller  transformativt  lärande hos  unga vuxna som inte  flyttar  utomlands  för  att  finna 
arbete. Om projektet inte fanns, hade jag ens kommit på tanken att göra en studie med liknande 
utformning? Det här studien blir således ytterligare ett exempel på att det är de som väljer att åka 
iväg som får uppmärksamheten, som vid en första anblick ses som något spännande och intressant  
att studera. 

Jag diskuterade i avsnittet om förförståelse min egen inverkan på studiens urval och resultat. Jag 
kan inse i efterhand att min egen förförståelse nog spelade stor roll i valet av studieobjekt. Jag har 
aldrig gått arbetslös men däremot har jag jobbat utomlands via Nordjobb och såg därför Jobbresan 
som en möjlighet för deltagarna,  någonting intressant att  studera.  Det har hela tiden funnits en 
strävan att inte använda allt för ledande frågor i intervjuerna, men det kan tänkas att jag ändå hade 
förväntningar om vad jag skulle får höra och att det präglade frågorna. Utöver frågornas utformning 
så  framgick  det  redan  i  studiens  informationsbrev  att  studiens  fokus  låg  vid  självbild  och 
uppfattning  om förutsättningar  på  arbetsmarknaden  (syftet  kom till  synes  att  ändras  något  allt 
eftersom)  och  detta  kan  troligen  ha  påverkat  respondenterna  när  de  valde  hur  de  svarade  på 
intervjufrågorna. Den påverkan skulle säkert kunna ha minskats på något sätt men det ansågs inte 
försvarbart  att  inte  informera  deltagarna  om  studiens  inriktning  då  ämnena  ligger  så  nära 
människan. 
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Bieffekter kopplat till hälsa

I avsnittet med genomgång av kunskapsläget presenteras forskning som visar på att utbildning har 
positiv effekt på hälsan och att arbetslöshet har en negativ effekt. Det här är ingen studie om hälsa 
men dock en studie med fokus på följder och påverkan. Att studiens resultat har vissa likheter med 
bakomliggande  mekanismer  till  hälsoeffekt  kan  därför  vara  intressant.  Orsaken  till  att  ökad 
utbildning förbättrar hälsan är det  som nämnt ingen som kan uttala  sig med säkerhet om, men 
Schuller och Desjardins (2007) menar att bakomliggande mekanismer till hälsoeffekten kan vara att 
ökad utbildningsnivå gör att vi blir bättre på att hantera problem, att använda de resurser som finns 
tillhanda, att värdera och tolka information och att samspela med människor runt omkring oss. Bara 
sett till mekanismerna verkar studiens respondenter har fått god övning. Om ett samverkansprojekt 
kan stärka ovanstående mekanismer och de mekanismerna de facto påverkade hälsan positivt vore 
det givetvis en bra investering i kommuninvånarna. Tanken är inte helt främmande då Lindeberg 
och  Rydéns (2010) examensarbete visar att deltagandet i ett samverkansprojekt har lett till högre 
självskattad hälsa hos de åtta respondenter som deltog i  studien. Man kan dock undra vad som 
skulle hända med eventuella hälsoeffekter om en studies respondenter genom ett samverkansprojekt 
blivit bättre på att tolka information och att samspela med sin omgivning men samtidigt mött stora 
besvikelser. 

Uppfattningar av unga vuxna och arbetslöshet

Utifrån studiens resultat och tidigare kunskap kan man diskutera kring vilken bild som förmedlas av 
dels unga vuxna och dels arbetslöshet i samhället. Då Sverige går mot strömmen och har högre 
ungdomsarbetslöshet  i  förhållande  till  total  arbetslöshet  än  övriga  EU-länder (Ekonomifakta, 
2013b) kan man fundera över vad som kan tänkas ligga bakom det. Med tanke på alla pengar och 
insatser  som görs  för  att  underlätta  för  unga vuxna på  arbetsmarknaden går  vi  kanske  in  med 
uppfattningen att de unga vuxna är en svag grupp? Det kan i så fall anses problematiskt. Visst är det 
med bra med insatser och stöd men inte om det samtidigt skulle förmedla en känsla till individen att  
hen tvunget behöver de insatserna och stödet. Det kan anses vara tvärt emot tanken om egenmakt. 
Svensson (2006) konstaterade att regionens ungdomar inte blev delaktiga i samhällsutvecklingen 
och utifrån det kan man fundera på kommunens inställning till de unga vuxnas kapacitet och även 
på  ungdomarnas  egen  uppfattning  om  sig  själva.  Den  här  studiens  resultat  pekar  inte  på  att 
deltagarna i projektet är en vidare svag grupp. Och detta kan nog anses gälla alla deltagare oavsett  
vad resultat sedan blev i Norge. För hur många medborgare skulle lämna hem, familj, vänner och 
trygghet för att flytta någonstans där de varken har ett fast boende eller arbete? Hur många skulle 
lämna allt  och  våga  chansa?  Alla  dessa  människor  som uttalar  sig  om ungdomsarbetslösheten, 
skulle de göra det? Eller beslutsfattarna? Här har vi en grupp människor som sitter inne med så 
mycket  erfarenhet  och kunskap om situationen som arbetssökande och man kan undra om den 
erfarenheten tas tillvara. 

Till skillnad från andra erfarenheter verkar inte en tids arbetslöshet värderas vidare högt. Och som 
tidigare nämnt har jag inte kunnat hitta någon forskning som visar på positiva effekter av att gå 
arbetslös. Studiens resultat visar dock att det inte bara var själva resultatet; en anställning, som har 
upplevts som utvecklande av respondenterna utan även i hög grad vägen mot en anställning. Det 
verkar  även  vara  så  att  egenmakten  har  stärkts  under  perioden  som  respondenterna  varit 
arbetssökande eftersom de då har fått maktmobilisera för att nå sitt mål om sysselsättning. I och för 
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sig kan man undra hur detta hade utvecklats sig om individen sedan inte fick något arbete. Jag 
menar inte att ofrivillig arbetslöshet ska omvärderas till att ses som något positivt, men att samhället 
kanske i högre grad borde ifrågasätta sin syn på arbetslöshet som erfarenhet. Tänk bara på alla de 
föreläsare som reser runt i landet och försörjer sig på att berätta om sitt livsöde. De har gått igenom 
något tungt och använder den erfarenheten till att inspirera och engagera andra medmänniskor. En 
sådan personlig resa skulle  lika gärna kunna vara följden av en period av arbetslöshet  som en 
vilsevandring  i  Himalaya  eller  en  sjukdomsdrabbning.  Men  arbetslöshet  är  sällan  tema  för 
inspirerande föreläsningar. 

Det kan tyckas att det i alla fall inte skulle skada att i högre grad börja fundera över vad som styr 
våra föreställningar, exempelvis om arbetslöshet och unga vuxna, och ifrågasätta om vår tolkning 
verkligen  är  det  mest  välgrundade  alternativet.  Det  har  tidigare  i  studien  diskuterats  kring 
generaliserbarhet  och  om  studiens  respondenter  kan  anses  representera  Jobbresans  deltagare. 
Respondenterna representerar först och främst sig själva men deras situation är inte speciellt unik. 
Många tusentals unga vuxna går arbetslösa och många är även delaktiga i olika samverkansprojekt. 
De är heller inte ensamma om att vara ung svensk i Norge. En aspekt som den studien kan bidra 
med till kunskapsläget är att respondenterna utifrån resultat har upplevt lärande och utveckling dels 
genom arbets-  och  bostadssökandet,  dels  genom att  få  arbeta  och dels  av  att  i  hög grad  vara 
utlämnade till själva. Även stärkt egenmakt kan kopplas till samma processer.

Framtida forskning 

För  att  få  en  bättre  bild  av  det  specifika  projektet  Jobbresan  behövs  en  studie  som  är  mer 
heltäckande i avseende av antal respondenter, det skulle också kunna vara ett bra komplement till 
det  statistiska  resultat  de  redan  har.  På  Jobbresan  och  andra  projekt  med  syfte  att  sänka 
arbetslösheten och stärka de arbetslösa vore det intressant att specifikt undersöka upplevelser hos 
individer som det gått mindre bra för. Utformning för en sådan studie och etiska betänkligheter 
överlåter jag åt någon annan, men det vore ett sätt att fokusera på det som inte fungerar eller det 
som inte stämmer in med samhällets normer. Det vore också spännande att följa upp den här studien 
genom att skicka ut enkäter till alla dem som ingick i urvalet och således bjöds in att delta. Enkäten 
kunde utformad för att ta reda på hur deltagarna tänkte när de tog beslutet att antingen vara med i 
studien  eller  inte.  Sådan  kunskap  kunde  vara  användbar  vid  utformandet  av  framtida 
informationsbrev men kunde kanske också säga något om inkludering och exkludering.  Den här 
studien kom att handla mycket om upplevelsen av att flytta till ett annat land så en studie som mer 
direkt syftar till att undersöka sådana upplevelser kan säkert ge intressant kunskap. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev

Hej!

Jag heter Astrid Bergfeldt och skriver till Dig eftersom Du kommer  från Söderhamn och deltar i 
projektet Jobbresan. Sedan 2010 studerar  jag vid Uppsala universitet i ämnet pedagogik med 
inriktning mot vuxna och arbetsliv. Under våren arbetar jag med mitt examensarbete som kommer 
att handla om vilka erfarenheter deltagare har av Jobbresan. 

Studien går delvis ut på att beskriva Jobbresans syfte och upplägg. Tyngdpunkt kommer dock att 
ligga på deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter. Jag är intresserad av hur deltagandet i 
Jobbresan har påverkat Din uppfattning om dig själv och dina förutsättningar på arbetsmarknaden. 

43



Astrid Bergfeldt

Jag har valt att studera Jobbresan eftersom det är en relativt ny satsning. Utöver det har jag  
personligt intresse eftersom jag själv kommer från Söderhamns kommun och har fått arbete via 
Nordjobb flera gånger.  

I studien vill jag intervjua ett antal ungdomar från Söderhamn som har flyttat till Norge. 
Intervjuerna kommer att ske enskilt och ta cirka 2030 minuter. En ljudupptagning kommer att ske 
under intervjun men givetvis kommer inga namn eller personuppgifter att lämnas ut eller nämnas i 
examensarbetet. Allt deltagande är frivilligt och man kan ångra sitt deltagande när som helst utan att 
behöva ange orsak. 

Jag vore oerhört tacksam om Du kan tänka dig att bli intervjuad i min studie. Jag åker gärna till 
både Oslo och Söderhamn för att träffa dig, beroende på var du bor nu. Om du kan tänka dig att vara 
med i studien; mejla till mig på astridb@passagen.se  
Bor du i Oslo vore det också väldigt bra om du kan ange om du har möjlighet att träffa mig någon 
gång under vecka 16, det vill säga 1521 april. Du får mer än gärna höra av dig om du har frågor 
angående studien.

Med vänliga hälsningar,
Astrid Bergfeldt 
0046XX XXXX
astridb@xxxxx.se

Handledare
Gunilla Roos
Uppsala Universitet
gunilla.roos@xxxxxxx.se

Bilaga 2 - Intervjuguide

Frågor till samtal

Oslo och framåt
Hur länge sedan var det du åkte till Norge? 
Hur ser din situation ut idag?
Kan du berätta lite hur sökandet efter jobb och boende såg ut från att du kom till Oslo och fram till 
där du är idag?
Hur tänker du din närmsta framtid?

Innan Jobbresan
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Hur såg din situation ut innan Jobbresan?
Vad var det som fick dig att bestämma dig för att satsa på Jobbresan?
Hade du funderat på att jobba utomlands tidigare?
Vad hade du för förväntningar om hur det skulle gå? (Var det något som kändes extra utmanande, 
som du bävade för? Eller hade förhoppningar om?)
Hade du någon egen plan/strategi?

Jobbressan har ju byggt mycket på att man tar stort eget ansvar, hur har det varit? 
− Hur har det fungerat med hjälp och stöttning?
− Vad tycker du om upplägget? Programmet  hemma – Nordjobb i Norge. 

Om du ser på några av de viktigaste eller störta erfarenheterna du har fått med dig, från 
jobbresestarten till idag, vilka är de?

− (Vad kan de bero på tror du?)
− (Kan du se att de erfarenheterna påverkar de dig idag på något sätt?)
− Är det något du har fått med dig som du tror du inte hade fått annars? Både positivt och 

negativt.

Har det blivit som du tänkte dig? 
− Om ja; vad och hur?
− Om nej; vad och hur?
− Sämre eller bättre? 
− Hur gick det med planen?

(Vad har de här erfarenheterna betytt för dig som person?)

Kan du tänka dig att flytta utomlands igen?
Skulle du rekommendera andra att åka med Jobbresan? Isf varför/varför inte?
Vad skulle du ge för tips isf?
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