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Sammanfattning 

Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de 

unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare 

undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i 

samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar 

kommunikationsförmågan. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad 

förståelse av de socialpsykologiska problem som de unga vuxna deltagarna i Catch Up 

upplever samt kunna förklara de problem mekanismer som försvårar unga vuxnas 

integrering i samhället. Verksamheten Catch Up ligger i Skövde kommun och är en del 

av socialtjänsten. Verksamhetens mål är myndighetssamverkan kring unga vuxna i 

åldrarna 18-29. För att delta i verksamheten ska individen vara beroende av 

försörjningsstöd samt ha ett hinder av någon form, t ex. psykisk ohälsa. Uppsatsen utgår 

från den symbolisk interaktionistiska traditionen med inslag av teorin om symboliskt 

kapital. Tillvägagångssättet har en kvalitativ grund med semistrukturerad intervju, där 

åtta deltagare på Catch Up intervjuades. Resultatet visade att uppmärksamheten 

individerna får från Catch Ups personal gör att de kan ändra sin attityd gentemot sig 

själv och samhället till mer positivt. Dessutom ökar och effektivera de sin 

kommunikationsförmåga samt skapar en större tillit till sin sociala kontext.  

______________________________________________________________________ 

nyckelord: Catch Up, psykisk ohälsa, primär och sekundär socialisation, socialt kapital 

och Uppmärksamhet.  
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1. Introduktion 

Enligt statistiska centralbyrån är 8,1% (404 000människor) av Sveriges befolkning i 

åldrarna mellan 15-74 år, arbetslösa. Av de arbetssökande individerna är 26,6% 

(169 000människor) i åldern mellan 15-24år gamla (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Dessa arbetssökande människor har hamnat utanför arbetsmarknaden och har 

svårigheter att komma in igen. Därför är det viktigt för de unga vuxna att få den hjälp de 

behöver innan de hamnar i en ond spiral. De behöver till exempel få 

kommunikationsverktyg, för att kunna ändra attityden gentemot sig själva och 

samhället, för att sedan kunna ta steget in i arbetslivet.  

 Vissa av dessa individer har dessutom någon form av psykiskt ohälsa. 

Enligt den statliga utredningen SOU 2006:77 som gjorts kring ungdomar och psykisk 

ohälsa framkommer att symptomen av inåtvänd karaktär har ökat. En ökning av bland 

annat sömnsvårigheter, oro och stress har skett under de senaste åren. Ofta föreligger 

psykisk ohälsa hos många av de unga vuxna som förtidspensioneras. Det finns tänkbara 

kopplingar till den minskade tillgången till förvärvsarbete som råder i samhället och 

psykisk ohälsa hos unga vuxna (SOU 2006:77:257) .  

 Att integrera dessa unga vuxna i samhället kräver extra arbete, eftersom 

samhället hjälper dem inte gå vidare i vuxenlivet, samt att de unga vuxna i många 

avseenden inte vill bli vuxna. Samhället förutsätter att individerna redan är integrerade 

in i samhället, är individen inte integrerad i samhället, hjälper samhället inte denne att 

integreras. När de unga vuxna inte vill integreras och inte kan integreras (även om de 

vill) blir detta ett socialisationsproblem.  

 Catch up är en verksamhet som arbetar samverkande mellan 

arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunen och socialtjänsten i syfte att minska 

rundgången mellan myndigheterna för personer med olika funktionshinder enligt lagen 

om samverkan (SOU 2003:1210). Samverkan går ut på att stödja unga vuxna till 

sysselsättning som utgörs främst av studier och/eller arbete. Målet är att hjälpa dessa 

unga vuxna att bli mer integrerade i det omgivande samhälle, bli tryggare i sitt samspel 

med människor och situationer individen möter i sitt dagliga liv. För att individen 

därigenom ska kunna integreras i sitt samhälle och bli en del av det, med känsla av 

samhörighet i sin sociala kontext. Problemet har en socialpsykologisk relevans då det 

handlarom sociala problem och brister i socialisationsprocessen och i 
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kommunikationsförmågan. Symboliskt interaktionism är ett sådant perspektiv som är 

särskilt anpassad för att belysa just de här social psykologiska problem. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Catch Ups påverkan på individens förmåga 

till att kunna integreras in i samhället. Fokus ligger på unga vuxna deltagare i Catch Up 

med problem att börja ett arbetsliv och komma in i vuxenlivet, samt deras 

kommunikationsförmåga och attityder mot sig själv och andra. Syftet med denna 

undersökning är inte att belysa skillnader mellan könen eller att undersöka etnisk 

bakgrund hos respondenterna samt klasstillhörighet. Ytterligare har inte vilken form 

eller grad av psykisk ohälsa undersökts i uppsatsen. 

 Syftet belyses med följande forskningsfrågor: 

Vilka socialpsykologiska problem kan identifieras hos de unga vuxna deltagarna i 

verksamheten Catch Up? 

Hjälper Catch Up till att lösa dessa problem och vilken roll spelar verksamheten i den 

här processen? 

Är attityden mot sig själv och andra en del av problemet för de unga vuxna i Catch Up? 

Förändrar verksamheten individens kommunikationsförmåga och attityd gentemot sig 

själv, medarbetare och arbetslivet? 

Hur kan rollen som Catch Up spelar för att introducera de unga vuxna in i arbetslivet, 

förklaras utifrån socialpsykologiska termer? 

Förtydligande: Med attityd mot sig själv menas med vilken inställning individen 

känner, tycker och tänker om sig själv.  

3. Teoretiskt ramverk 

I teoretiska ramverket ingår olika teorier hämtade från socialkonstruktivistisk tradition 

och teorin om symboliskt kapital.  

3.1. Socialisation 

Berger och Luckmann (2008)utvecklade en socialisationsmodell i två steg. Där de 

skiljer mellan primär och sekundär socialisation. Enligt Berger och Luckmann föds inte 

en individ in i samhället. Utan barnet föds predisponerad för socialitet och blir medlem 
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av samhället. Socialisering sker genom internalisering av världen människan föds in i. 

När individen/ barnet har uppnått en särskild grad av internalisering, där hon är 

förmögen till att uppleva och tolka de objektiva händelserna som sker runt henne samt 

kunna uttrycka deras mening, så blir hon en medlem av sitt samhälle.   

 Den primära socialisationen är den första socialisationen en individ går 

igenom under sina tidiga barndomsår, under denna socialisation blir individen medlem 

av sitt samhälle. Den primära socialisationen är överlag den socialisation som är 

viktigast för individen, all grundläggande struktur, som finns när individen sedan träder 

in i den sekundära socialisationen, måste likna den strukturer som individen fått med sig 

från sin primära socialisation för att skapa koherens. I denna fas är de signifikanta andra 

(SA), oftast föräldrarna eller andra personer som är betydelsefullast för barnet. Den 

primära socialisationen bygger till stor del på ren kognitiv inlärning menar Berger och 

Luckmann (2008:155). Här finns ofta en stark emotionell process inblandad när barnet 

knyter an till sina SA och får genom sina SA sin värld förmedlad till sig. Barnet övertar 

eller internaliserar i denna primära socialisation sina SA roller och attityder och gör 

dem till sina egna. Det är genom denna identifikation med sina SA som barnet kan 

identifiera sig själv och där igenom få en mer subjektiv och sammanhängande, plausibel 

identitet. (Berger och Luckmann, 2008:156). Under den primära socialisationen finns i 

princip ännu inga identitetsproblem. Barnet internaliserar inte sina SA värld som en av 

många möjliga världar att leva i, utan den enda giltiga och tänkbara värld. När individen 

har uppnått en medvetenhet om de generaliserande andra som finns i hennes närvaro 

börjar hon bli mogen att interagera i den sekundära socialisationen, vilket är den 

socialisation som kommer efter den primära socialisationen.  

 Sekundära socialisationen träder in när barnet börjar närma sig skolåldern. 

Den sekundära socialisationen utmärks av att individen får lära sig att inhämta 

rollspecifika ordförråd och beteenden för att kunna tolka och handla i sin omgivning. 

(Berger och Luckmann, 2008:162). Hon lär sig att kommunicera och agera i olika 

situationer och att tillämpa olika rollmönster i olika kontexter och spelregler som gäller 

för den diskurs hon befinner sig i och för de olika roller hon möter. Ju bättre hon lär sig 

att inhämta rollspecifika ordförråd för den diskurs hon möter, desto bättre blir hon på att 

kommunicera och agera i sammanhanget. Hon lär sig vilket rollmönster som är lämpligt 

att inta efter den rådande kontexten. Den sekundära socialisationens olika undervärldar 
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som internaliserats till individen utgör i allmänhet en partiell verklighet till skillnad från 

den ”basvärld” som individen byggt upp under sin primära socialisation (Berger och 

Luckmann, 2008:163). Hur individen handskas med roller och axlar dem beror mycket 

på hur hennes jag har formats under den primära socialisationen och vilka färdigheter 

till rolltagande hon fått med sig då (Berger och Luckmann, 2008:164).  

3.1.2. Jämförelse mellan primär och sekundär socialisation 

Den primära socialisationen är subjektiv och konkret tillskillnad från den sekundära 

socialisationen som är mer abstrakt, objektiv och uträknande. En smidig och problemfri 

övergång mellan primär och sekundär socialisationen är en garanti för succé i arbetslivet 

och vuxenlivet. Men också kan övergången vara en källa för socialisationsproblem. 

Berger och Luckmann (2008) introducerar här begreppet misslyckade socialisationen 

för att belysa särskilda sociala problem som uppstår på grund av saknad koherens 

mellan primär och sekundär socialisation (Berger och Luckmann, 2008: 158).  Det finns 

en dialektik mellan den primära och den sekundära socialisationen, båda existerar 

parallellt med varandra (Berger & Luckmann, 2008: 161). Dessa båda stadier i den 

mänskliga utvecklingen är viktiga och behövs för individen. 

3.1.3. Signifikanta andra och mindre signifikanta andra 

Förutom den signifikanta andra som Berger och Luckmann identifierar i deras verk 

finns det också andra människor som har betydelse för individen. Detta är människor 

individen stöter på överallt i sin sociala omgivning. Till exempel kan det vara en 

hisskötare, som genom sitt agerande och attityd bekräftar styrelsedirektören i ett företag. 

Styrelsedirektörens kollegor uppmärksammar hur hisskötaren agerar mot 

styrelsedirektören och kollegorna svarar an därefter. Om hisskötaren är oförskämd mot 

direktören kan detta få konsekvenser att direktörens status skulle ändras från en 

signifikant ställning till en mindre signifikant ställning. De mindre signifikanta andra 

kan liknas till av en sångkör som genom de tonlägen de utger runt individen bestämmer 

individens sociala status, samt att de kontrollerar individens beteende (Berger och 

Luckmann, 2008:175). 
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3.1.4. Generaliserade Andre 

Mead (1995:119) framhåller att Den generaliserade Andre är en enhet som ger 

individen dennes jag- känsla. Den abstrakta attityd som finns i samhället är attityden 

hos den generaliserade Andre (GA) som internaliseras av individen, när denne tar steget 

in i den sekundära socialisationen. På det här sättet är den GA hela samhällets attityd. 

Den GA influerar individens beteende genom sociala processer, som individen utför och 

involveras i, d.v.s. att samhället blir en bestämmande faktor för hur individen ska tänka. 

Berg (1976:66) menar att individen inte behöver hålla med om vad samhället anser, 

men den kommer ändå influeras av samhällets syn och attityder i sitt eget tänkande och 

rollövertagande. Mead (1995) framhåller att det abstrakta tänkandet ger individen 

dennes attityd gentemot sig själv, utan någon anknytning till några bestämda individer i 

samhället. Det är då individen kan anta de GA attityder hos alla andra 

samhällsindivider. Genom det konkreta tänkandet intar individen attityderna genom de 

människor denne är involverad med, i givna sociala situationer eller handlingar. 

Individen bör ta in den GA attityd om sig själv, på det ena eller det andra sättet, och det 

är när individen har gjort detta som existensen av samförstånd, sociala meningar och 

gemensamma system, kan uppnås genom ett gemensamt tänkande (Mead, 1995:119).  

3.2. Lek och spel 

Mead (2001:7) skiljer mellan två olika stadier i självutveckling hos en individet, det är 

lek och spel. Leken är den renaste delen i ett barns liv. Barnet går in i olika roller 

helhjärtat och utan några baktankar. Barnet prövar olika roller och får därigenom 

erfarenheter över hur den roll kan användas och vad den innebär. Mead (1992:153) 

menar att genom lek förbereder sig barnet sig för att spela spel och ta över olika roller. 

Berg (1976:63) har framhållet skillnaden mellan lek och spel. Genom leken menar Berg 

att barnet gör ett rollövertagande. Rollövertagande betyder att barnet lär sig att ta över 

roller för att bli en mänsklig organism som tänker för sig själv. I leken har barnet inte en 

fast grundad identitet än, och använder sig av leken för att kunna vid ett tillfälle leka att 

den är någon annan person. Vuxna människor som leker kan ofta identifieras som 

omogna personer. När barnet har internaliserat en stor mängd av roller, kan den bli 

mogen att delta i spelet. I spelet har barnet hittat en fast grundad identitet och är 

medveten om vilka sociala samspel som finns mellan människor. Den förstår att den 

måste hålla sig till en roll och att det finns spelregler för den rollen. Det är på så sätt hon 
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förstår hur hon ska agera mot andra människor (Berg, 1976:64). 

  Mead (2001:8) menar att den stora skillnaden mellan lek och spel är att i 

spelet behöver barnet inta andras attityder för att kunna vara en spelande människa. Det 

lekande barnet kräver enbart sig själv och behöver därför inte omgivningen på samma 

sätt som det spelade barnet kräver. Denna attityd som det spelande barnet kräver, 

kommer från samhällets generaliserande andre. För att en individ i samhället enligt 

Mead ska kunna utveckla ett tillräckligt jag, behöver den kunna ta in den 

generaliserande andres attityder men också behöver den kunna ta in sina egna attityder 

gentemot andra och sig själv. De vanor barnet lär sig i leken är i själva verket en 

strukturattityd, som kommer från samhället och är dolda i både språk och gester. Det 

sociala samspelet mellan människor är det viktigaste för individen, därför att det är 

inom spelet som individen lär sig spelreglerna och utvecklar sitt fasta jag. Den individ 

som uppnått en medveten nivå hos sitt spelande jag, har alltså kunnat utveckla sitt jag så 

pass mycket att den förstår alla spelregler som samhället innebär och kan sätta dessa i 

ett socialt sammanhang (Mead, 1992:160). 

3.3.  Spegeljaget 

Cooley (1967:184) har utvecklat teorin om Spegeljaget, där spegeljaget är en metafor 

för hur andra individer i samhället är en spegling av individens själv. Därmed finns 

individen inte till, som en social individ, utanför samhället. Cooley menar att det finns 

tre huvudkomponenter som spegeljaget består av. Dessa är; Föreställningen om hur 

människan framstår inför andra individer. Föreställningen om hur andra individer 

dömer henne. Samt någon sorts känsla av sig själva så som stolthet eller 

förödmjukelse/skam (Cooley, 1967: 185).  Jaget hos Cooley är en känsla, som föds i 

processen av interaktion. Enligt Cooley så avspeglar barn redan som små vad som är 

rätt och fel genom spegling från sina föräldrar. Barnet lär sig grundläggande beteenden 

och att kommunicera genom en växelverkan med först sina föräldrar och sedan med 

andra individer i dess närhet. I denna växelverkan och spegling med sin omgivning 

börjar individens moral och person att växa fram. Barnet är beroende av andra, för 

annars kan barnet inte förstå vad som är rätt och fel (Cooley; 1967:186). Cooleys 

jagmodell kan identifieras med ett jag som formas i den primära socialisationsprocessen 

likt Berger och Luckmanns tankar.  Cooleys Jag- modell skiljer sig från Meads Jag-
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modell på samma sätt som barnets jag skiljer sig från jaget hos den vuxna.  Då Meads 

fokus ligger på individens jag i den sekundära socialisationen. 

3.4. Stigma 

Goffman (1974:9) har utvecklat en dramaturgisk modell av arbetslivet där alla 

människor spelar roller och där det inte finns någon publik. I ett annat arbete har 

Goffman (2010:11) fokuserat på individernas egenskaper som påverkar deras 

kommunikativa förmåga och deras rollspelande. Mer konkret har Goffman utvecklat 

begreppet stigma för att beteckna kroppsliga egenskaper eller attribut som gör en 

individ avvikande från andra. Ett attribut gör att en individ blir stämplad som avvikande 

av omgivningen. Det finns två olika stigman, den första utgörs av kroppsliga 

missbildningar av olika slag, var med individen blir misskrediterat. Detta är det synliga 

stigmat, där det är tydligt att det är något avvikande från normaliteten.  Den andra är 

olika fläckar på personligheten, t.ex. psykiska störningar/rubbningar, fängelsevistelser, 

diverse böjelser, alkoholism m.fl. var med individen blir misskreditabel. Detta 

misskreditabla stigmat är inte synligt för omvärlden, och kan vara enbart känt för 

individen ifråga. Detta stigma är något som ligger inuti individen, och denne upplever 

sig själv avvikande. En stigmatiserad individ bygger upp sin självbild utifrån samma 

förutsättningar som andra människor genom sociala och personliga identifikationer med 

andra. En individ kan vara stigmatiserad på grund av brister i 

kommunikationsförmågan, detta kan vara ett problem för individens integrering i 

samhället och deltagande i arbetslivet. Skulle den stigmatiserade personen få tillgång, 

utrymme och hjälp från sin omgivning, kan denne komma över sitt stigma och åter bli 

en del i samhället, fri från stigmat (Goffman, 2010:20).  

3.5. Social responsivitet och asocialt responslöshet 

Asplund (2000) lyfter upp aspekter på hur människan kan vara socialt responsibel eller 

asocialt responslös gentemot sitt sociala liv. Hon deltar här i ett aktivt växelspel och 

rollövertagande med sina medmänniskor. Asplund (2000:33) menar vidare att 

människan är en responsiv varelse som har en allmän svarsbenägenhet att svara på 

stimuli.  Responsiv är i detta fall enligt Asplund (2000:35) analogt med att människan är 

en nyfiken och intresserad varelse. Social responsivitet är en drift som är nära besläktad 

med lek och spel och vars motpol utgörs av nyttan.  
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 Asplund (2000) likt Mead och Berg resonerar kring skillnader mellan lek 

och spel. Leken är något frivilligt och aktivt där lek och tvång utesluter varandra. Spel 

är organiserad lek och Asplund (2000:63) menar att spelet kan ses som social 

responsivitet och leken som responsivitet. Leken föregår spelet då leken är mer 

oregelmässig och spelet är mer regelmässigt. Leken utgör en grund för människans 

kulturbyggnad, där hon lär sig att börja sortera och organisera händelser och intryck från 

sin omgivning. I spelet går människan in i detta växelspel och rollövertagande med sina 

medmänniskor och börjar mer regelmässigt sortera sin omgivning och agera där efter. 

(Asplund, 2000:64) Den responsiva människan lever upp i samvaron med andra 

människor, i ensamhet och isolering är denna människa livlös och mållös (Asplund, 

2000:11). 

 Motsatsen asocialresponslöshet, är när individen inte svarar an på signaler 

och händelser som sker i hennes närhet. Denna responslöshet menar Asplund är något 

inlärt medan den sociala responsiviteten är något som kommer spontant från 

människans natur (Asplund, 2000:12).Asplund menar att en ombytlighet föreligger 

mellan social responsivitet och asocial responslöshet, där en växling kan ske mellan 

dessa båda sätt att agera och svara på omgivningen. Är människan mer responsiv i ett 

avseende inom en viss diskurs blir hon i andra avseenden mer asocialt responslös i 

andra diskurser. Med andra ord ju mer uppslukad människan är av ett visst område eller 

en viss sak desto mer döv och blind blir hon för resten av världen runt omkring henne. 

”Så fort vi vänder oss till något vänder vi oss från allt annat” (Asplund, 2000:13) 

3.6. Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital är ett begrepp som Bourdieu (1993) utvecklat genom sina 

etnografiska studier för att beteckna viktiga mänskliga resurser som kan betraktas som 

kapital, som dock inte är materiella men liknas vid ett socialt kapital. Symboliskt kapital 

kan vara olika mänskliga handlingar och egenskaper som tillskrivs ett positivt värde 

(Bourdieu, 1993:32) Symboliskt kapital beskriver det som tycks vara de allra viktigaste 

resurserna i en individs liv, där kampen om erkännande eller bekräftelse bildar en 

fundamental dimension av mänsklig samvaro (Järvinen, 2008:263).  Bourdieu skiljer 

mellan olika typer av kapital, ekonomiskt kapital utgörs av pengar och materiella 

tillgångar samt kunskap om dess spelregler.  Kulturellt kapital utgörs av kunskap via 

utbildningssystem och socialt kapital utgörs av de sociala kontakterna en person har, 
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exempelvis släkt och vänner som gör det lättare för en individ att öka sina möjligheter 

att nå sina mål och öka sitt inflytande i sin omgivning. Heder ses vara det viktigaste 

kapitalet inom det sociala fältet. Symboliskt kapital, att individen har prestige och ära 

kan här ses som ett övergripande tillstånd över de tre kapitalformerna ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital. Symboliskt kapital hänvisar vad olika grupper står för, kan 

beskrivas som sociala erfarenheter eller utgöras av de symboler individer använder sig 

av och ger uttryck för sin person genom sin grupptillhörighet (Giddens, 2008:121,515).  

4. Tidigare forskning 

Den statliga utredningen Ungdomar, Stress och psykisk ohälsa SOU 2006:77:50 tar upp 

begreppet psykisk ohälsa och definierar det likt följande: människan besväras av en rad 

olika symptom exempelvis, oro, stress, förvirring, aggressivitet och trötthet. Besvären 

kan även vara av den art att individen själv inte besväras eller har reflekterat över dem 

men personer i individens omgivning har uppmärksammat den psykiska ohälsan som 

föreligger. Beroende på den grad av exempelvis trötthet eller nedstämdhet en individ 

lider av och hur länge hon så har gjort det, avgör om det är psykisk ohälsa eller inte 

(SOU 2006:77:50). Är en individ deprimerad och nedstämd under längre tid utan att det 

finns någon speciell orsak, ses detta som avvikande från normen och klassas som 

psykisk ohälsa (SOU 2006:77:50). Om ett problem eller beteende hos en människa ses 

som onormalt så finns tendensen till att andra människor ser det som avvikande (SOU 

2006:77:50).   

 Wisdom och Agnor (2007:334) skriver om att den allmänna psykiska 

ohälsan är väldigt vanlig i lägre åldrar bland ungdomar. Hela 30% av alla ungdomar har 

upplevt någon form av depression. Mindre än hälften av dessa ungdomar söker hjälp för 

sin psykiska ohälsa. Studien undersöker hur betydelsefull familjen och ungdomarnas 

omgivning är för dem, när det kommer till att söka hjälp för sin depression. Wisdom 

och Agnor (2007:338) fann att det fanns två primära teman relaterade till familj och 

jämnåriga. Ungdomarnas återhämtningsprocess påverkades mycket av ett släktarv av 

depression och jämlikasguide. Det är inte enbart en biologisk faktor, utan mer ett 

emotionell och miljömässigt inflytande som kommuniceras genom familjens 

interaktioner. De flesta tonåringar ansåg att deras mamma hade en nyckelroll i 

tonåringens vård. Hade mamman positiva erfarenheter fanns en större sannolikhet att 
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tonåringen fick snabbare och bättre hjälp. Hur familjens och tonåringens jämnåriga 

erfarenheter med depression påverkade tonåringen var också tydligt. Resultatet 

forskarna fick angående tonåringarnas jämnåriga var att de kräver råd och stöd från 

vänner. De tog sina kamraters positiva och negativa svar på allvar (Wisdom och Agnor, 

2007:345). 

 Tidigare forskning har visat att människor som lever med mental ohälsa 

lätt kan bli stigmatiserade. Kranke, Floersch, Townsend & Munson (2009:496) har 

analyserat stigmatiserade ungdomar utifrån de stigman som finns i rådande litteratur 

gjord på vuxna. Resultatet visade att om en stigmatiserad ungdom kan få stöd från 

familj, skola och vänner, kan det neutralisera upplevelsen av stigmatiseringen.  

Ungdomar upplever stigma på likvärdigt sätt som vuxna gör, d.v.s. genom skam och 

begränsning av interaktion(Kranke, m.fl, 2009:505). 

 Columbus är en motsvarig verksamhet till Catch up. Verksamheten är 

samverkande mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Socialtjänsten och 

Primärvården/ Psykiatrin som drivs av SDF (Stadsdelsnämnden) Härlanda. Columbus 

finns inom socialtjänsten i Göteborg.  På Columbus går unga vuxna mellan 18 till 30 år. 

Någon form av psykisk ohälsa föreligger hos deltagarna på Columbus samt att de har 

försörjningsstöd. Verksamheten erbjuder brukaren stödsamtal, korttidsterapi, individuell 

coachning riktad så att brukaren ska kunna ta sig ut i arbetsliv eller studier. I den 

kvantitativa brukarutvärdering Magnus L Elfström (2008) utfört på 64 deltagare 

framkom att deltagarna vid inskrivning utgjorde en mycket belastad grupp. Hela 90,2% 

av deltagarna påvisade då tecken på allvarligare psykiska besvär. När deltagarna skrevs 

ut från Columbus uppvisades resultat som var avsevärt mycket bättre än de mål som 

ställts upp, en tydlig förbättring gällande deltagarnas psykiska välbefinnande samt ökad 

arbetsförmåga uppvisades (Elfström, 2008). 

 Rothstein och Kumlin (2002:51) har studerat hur det sociala kapitalet tar 

sitt uttryck i det svenska samhället. De har undersökt vad det är i samhället och i de 

mellanmänskliga relationerna, som gör att vissa lyckas med sitt sociala kapital och sin 

tillit. Rothstein och Kumlin (2002:54) har med stöd från den undersökning som finns på 

Mellan mänsklig tillit utförd av SOM- institutet (Samhälle, Opion, medier) mellan 1996 

till 2000, funnit att socialiseringsprocesser ett barn möter när hon socialiseras in i sitt 

samhälle, har en stor bidragande roll för hur hon bygger upp tillit eller misstro till sitt 
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samhälle, sina medmänniskor och sitt sociala kapital. Får barnet en trygg bild förmedlad 

till sig bygger hon upp ett förtroende till sin omgivning som hon sedan kan bygga 

vidare på som ger tillit och möjliggör för samarbete i andra sammanhang i livet 

(Rothstein & Kumlin, 2002: 53).  

”Av betydelse förefaller istället vara socialisationsprocessen i familjen som 

barn/ungdomar går igenom, dvs. på vanlig svenska handlar detta om vilken bild 

av det omgivande samhället som föräldrar förmedlar till sina barn” (Rothstein 

& Kumlin, 2002: 53).  

5. Metod 

Sapsford, Still, Wetherell, Mell och Stevens (2003:9) framhåller den 

humanistiskasocialpsykologin som en av tre synsätt att använda vid forskning om 

mänskligt beteende. I denna modell ligger fokusen på att förstå subjektets upplevelser 

och erfarenheter. Individen är socialt förankrad och hennes upplevelser står i fokus i 

denna del av modellen. Individen skapar upplevelser och ägnar sig åt meningsskapande, 

vilket hela tiden är föränderliga (Sapsford m.fl, 2007). Uppsatsen utgår ifrån ett 

humanistiskt synsätt då fokus ligger på att förstå de djupare socialpsykologiska problem 

deltagarna i Catch Up har.  För att kunna förstå en individs subjektiva upplevelser och 

erfarenheter anser vi att semistrukturerade intervjuer lämpar sig utefter syftet då det ger 

en ökad flexibilitet att nå de djupare socialpsykologiska problem vi vill undersöka 

(Bryman, 2007: 300). Enligt Bryman (2007:300) använder sig forskaren vid en 

semistrukturerad intervju av en lista med ganska specifika teman/frågor som ska beröras 

under intervjuns gång. Den intervjuade personen har väldigt stor frihet till att utforma 

svaren efter eget tycke. Frågorna behöver inte ställas i den ordning de står i och 

följdfrågar kan ställas, förutsatt att de anknyter till det som tidigare har sagts. Den 

ursprungliga frågeordningen med den ursprungliga frågoformuleringen kommer i stort 

sätt att ställas (Bryman, 2007). Genom det här mer öppna tillvägagångssättet kan en 

själv välja sina svar, och beskriva dem efter eget intresse. Respondenten kan välja att gå 

in på djupet på helt annat sätt än vad möjligheten med enkäter ger. Intervjuaren kan gå 

in och ställa följdfrågor, vilket kan uppkomma naturligt under samtalets gång för att 

förtydliga eller mätta frågor. Forskningsproblemet syftar till att förstå upplevelsen av 

vad Catch up gör för deltagarna och det kan man lättast göra genom att ställa relativt 
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öppna frågor, men ändå utgår ifrån en strukturerad intervjuguide. Den strukturerade 

intervjuguiden förhåller sig till de teorier som uppsatsen innehåller, samtidigt som den 

ger individen en möjlighet att svara utifrån sina egna erfarenheter. Uppsatsen bygger på 

en blandning av deduktiv- och induktivmodell. Enligt Bryman (2007:127) så är det 

deduktiva synsättet relationen mellan teori och forskning, framförallt om teorin styr 

forskningen. Teorin och forskningsfrågorna kommer styra datainsamlingsprocessen i 

denna undersökningen. Den induktiva undersökningen grundar sig på att 

generaliserbara slutsatser dras från resultatet i studien och kopplar sedan an detta till 

teorier (Bryman, 2007).  

 Hartman (2001:11) skriver att det finns två olika förhållningssätt; Glasers 

och Strauss, när det kommer till Grundad Teori. Den här uppsatsen kommer utgå ifrån 

kodningsprocessen som Strauss har tagit fram, då denna metod är lämpligast för 

forskningen. Enligt Hartmann (2001:38) använder sig Strauss av tre faser som bearbetar 

materialet i en bestämd ordning; Öppenfas (1), Axial fas (2) och Den fokuserade fasen 

(3). Den första fasen: Den öppna fasen, kännetecknas av kodning. Den andra fasen: Den 

Axiala fasen, i använder sig av en paradigmmodell för att få fram en relation mellan 

kategorierna. Den sista fasen: Den fokuserade fasen vill forskaren finna en kategori och 

testa kategorins validitet. I den här fasen fås en kärnkategori fram(Hartman, 2001).  

Undersökningen utgår ifrån teorier som redan finns och genererar inte till någon ny 

teori. Den kvalitativa metodansatsen används för att skapa en djupare förståelse för ett 

djupare socialpsykologiskt problem. Grundad teori användes för att uppnå en konstant 

jämförelse och interaktiv process. Uppsatsen använder sig av en blandning av grundade 

induktiva och deduktiva teoriansatser.  

5.1. Validitet och Reliabilitet 

Enligt Bryman (2007) är validitet ett sätt för forskaren att undersöka om dennes teori 

och genomförande håller en hög kvalitet. Reliabilitet är hur väl undersökningen kan 

replikeras av någon annan (Bryman, 2007).  

 Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Intervjuguiden är utformad av författarna själva, med frågor kopplade till 

syftet, teorin och inspirerade av tidigare forskning. Intervjuguiden validerades genom en 

pilotundersökning, gjord på två studenter vid Högskolan i Skövde. Testpersonerna var i 

samma åldersspann som respondenter samt att de var arbetssökande. Efter pilotstudien 
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reviderades en del frågor på grund av att testpersonerna inte förstod frågan, samt utifrån 

den feedback som uppkom på huruvida det fanns en röd tråd i intervjuguiden och 

huruvida frågorna kunde upplevas vara oetiska.  

 För att stärka validiteten ytterligare gavs samma information till alla 

respondenter innan varje intervju påbörjades och samma person intervjuade alla. 

Ytterligare en aspekt till att stärka validiteten i denna undersökning var att den person 

som inte intervjuade, sköt in frågor till respondenten när denne märkte att ämnet inte var 

mättat och intervjuaren missat detta. Dessutom fick respondenten under intervjun 

möjlighet att ställa frågor när denne inte till exempel förstod frågorna. När respondenten 

inte förstod fanns det färdiga omformuleringar på vissa frågor och förtydligande på 

vissa svåra ord. Detta för att respondenterna skulle få samma förklaring på orden eller 

temana, vilket stärker uppsatsens validitet.  

 Reliabiliteten stärks genom att intervjuguiden finns publicerad med 

uppsatsen, samt att det är ett relevant samhälls problem. Dessutom finns en förklaring 

på hur studien är utförd, för att stärka studiens validitet och reliabilitet. Detta genom att 

studien kan replikeras genom förklaringen.  

5.2. Etiska överväganden 

Forskningsetiska reglerna som gäller för kvalitativ forskning i Sverige är följande: 

forskarna ska respektera de personer som intervjuas genom anonymitet och beskriva 

dem på ett konfidentiellt sätt. Viss information kan vara av känslig natur och kan därför 

behövas arkiveras eller förstöras (Bryman, 2007:51). Alla respondenter är kodade 

genom att få heta P, som betyder person och sedan en siffra. Siffran beror på i vilken 

ordning respondenten blev intervjuad. Anledningen till att respondenterna är 

könsneutrala är för att det är så få som går på Catch Up och Skövde är en relativt liten 

stad, så ingen ska kunna lista ut vem respondenten är. Alla stadsnamn eller personer 

som går att koppla till respondenterna har blivit överkryssade med XXX, för att det inte 

ska finnas en möjlighet att lista ut vem respondenten är. Respondenten informerades om 

att denne har all rätt att säga att den inte vill svara på en fråga eller helt avbryta 

intervjun. 
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6. Catch Up som undersökningsobjekt 

Enligt den expertintervju som gjorts med Frederic Agardtson (2011-05-19), 

socialsekreterare på Catch Up så är verksamhetens huvudsyfte att vara en 

kompetenshöjande verksamhet som arbetar med en kombination av utredning och 

stödverksamhet. Catch Up arbetar med att skapa grundförutsättningar för deltagaren att 

bli självförsörjande. Utredningen görs på de individer som startar i verksamheten, för att 

se över hur deras arbetsförutsättningar ser ut på en grundläggande nivå för dagligt och 

normalt förekommande arbete. Enligt Frederic Agardtson görs en utredning kring 

personens resurser och hinder för att verksamheten ska se vad individen klarar av så att 

personalen på bästa sätt kan ge stöd åt individen och att denne på bästa sätt kan lära sig 

att hantera sina hinder och må bättre.  Därigenom kommer deltagaren på sikt närma sig 

arbetsmarknaden för att kunna börja sitt eget självständiga liv och få en 

kvalitetsförbättring av sin livssituation. Catch Up är en del av Skövde kommuns 

socialförvaltnings försörjningsstödsenhet, som fungerar som uppdragsgivare åt 

verksamheten. I verksamheten Catch Up är tre socialsekreterare och en specialpedagog, 

anställda. Specialpedagogtjänsten är bekostad av vuxenutbildningen i kommunen. 

Frederic Agardtson beskriver här nedan Catch Ups mål med verksamheten. 

”… Ett av de målsättningarna är ju att få tillbaka de här tjejerna och killarna, kanske 

inte få dem till att gå tillbaka till studier men få dem till en annan inställning till studier 

och skola. När de kommer hit så har de minst sagt en ganska negativ uppfattning om 

skola, utbildning, lärande, dt har många olika infallsvinklar men det har inte gått så bra 

för dem, det är därför vuxenutbildningen är med och det är därför jobbar vi för att få 

tillbaka intresset för lärande och intresset för att utbilda. Så det är målsättningarna…” 

Deltagarna i verksamheten är unga vuxna mellan 18-29 år med någon grad av psykisk 

ohälsa. Förutsättningen till att få vara med i Catch up är att deltagarna får 

aktivitetsersättning utbetalt från socialtjänsten, samt är folkbokförda i Skövde kommun. 

Det är vanligtvis ungdomar som bedöms vara i riskzonen för att bli långvariga på 

försörjningsstöd som kommer till Catch Up. Dessa unga vuxna bedöms heller inte klara 

av arbetsförmedlingens grundläggande program Jobb och utveckling. Frederic 

Agardtson berättar vidare att arbetsförmedlingen har sina särskilda krav på hur de som 

är inskrivna på arbetsförmedlingen ska sköta sin planering och de individer som inte 

bedöms klara av dessa krav brukar komma till Catch Up.  
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 Vanligtvis är det mellan 20 till 25 personer inskrivna i verksamheten åt 

gången. När expertintervjun gjordes med Frederic Agardtson var det 27 personer 

inskrivna. Under en dag brukar det vara maximalt tio deltagare på Catch Up. Under ett 

år har verksamheten en genomströmning på runt 45 personer. Deltagarna på Catch Up 

befinner sig ständigt i olika faser när de är i verksamheten. Någon kanske just börjat 

där, kommer dit och sätter sig och läser t ex körkortsteori, medan en annan är ute i 

praktik och kanske bara kommer dit för att äta frukost på morgonen innan personen går 

till sin praktik. Inskrivningstiden för en person kan variera lite från fall till fall men 

genomsnittet brukar ligga på 6,5 månader. Det finns ingen bestämd tidsgräns på hur 

länge individen får vara i verksamheten. Det finns de som bara har gått där i några 

veckor till de som varit i verksamheten i tre år.  

 Under de första veckorna på Catch up, genomförs en kartläggning av 

deltagaren, i syfte att avgöra vilka målspår deltagaren ska genomgå. Varje målspår 

innehåller ett antal aktiviteter som deltagaren ska genomgå, för att stärka individens 

självkänsla och komma närmare självförsörjande.  De tre stora målspåren, samt de olika 

aktiviteterna inom målspåren är: Arbete, Studier, Rehab/behandling. Catch Up har ett 

systemorienterat sätt att arbeta med deltagarna i verksamheten. Det är av stor vikt att 

personalen ser individen i det sammanhang denne befinner sig i och inte efter de 

egenskaper en person har. Att personen är en produkt av ett sammanhang av en större 

helhet i samhället.  

 Personalen använder sig av bland annat Motiverande samtal (MI) som 

samtalsmetod när de samtalar med deltagarna som går på Catch Up. Frederic Agardtson 

beskriver vidare hur de använder sig av motivationsmetoder i verksamheten. Sedan 

använder sig personalen en del av grunderna i kognitiv beteende terapi (KBT). När det 

exempelvis kan vara beteenden som personalen uppfattar vara inlärda. Dock är 

personalen inte utbildade KBT-terapeuter. En del av deltagarna i verksamheten har 

panikångest och social fobi. Ibland kan personalen genom samtal med individerna få en 

uppfattning om att dessa beteenden kan vara orsakade av vissa traumatiska händelser i 

individens liv. Då har KBT metoden visat sig vara en metod som gett bra resultat. 

 Tidigare hade Catch Up mer gruppbaserade aktiviteter hela dagarna. Nu 

ligger verksamhetens fokus på ett mer individbaserat plan. Där personalen jobbar utefter 

individuella handlingsplaner, vilket personalen ser ger en mycket större effekt än det 
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gruppbaserade arbetssättet verksamheten hade innan. En kvalitativ undersökning på 

deltagarna i Catch up saknas sedan tidigare, därför vill vi göra en studie på deltagarnas 

upplevelse av verksamheten.  

7.Genomförande 

Vi fick tag på respondenterna genom att vi tidigare gjort studiebesök på Catch Up och 

då etablerat kontakt med Frederic Agardtson, anställd på Catch Up. Sedan tog Frederic 

Agardtson å våra vägnar kontakt med deltagarna på Catch Up för att se om det förelåg 

ett intresse hos deltagarna att delta i undersökningen. Via Frederic Agardtson fick vi 

telefonnummer till de deltagare som ville ställa upp på intervju. Därpå ringde en av oss 

upp deltagarna för att informera lite mer om studien. Alla av de åtta personer som vi fått 

nummer till kunde då tänka sig att delta i forskningen. Tid för intervju bokades in. Vi 

skickade även ut ett sms till alla respondenterna med våra telefonnummer, om det var så 

att de skulle ha någon fråga kunde de lätt nå oss på telefon.   

  I denna studie utfördes enskilda intervjuer av semi strukturerad art. 

Intervjumiljön bestod av ett slutet rum i Catch Ups lokaler. Rummet var sedan innan 

bekant för respondenterna. Rummet var väl ljudisolerat från störande ljud utifrån. 

Miljön var lugn och inbjudande med soffor så att respondenten kunde sitta bekvämt 

under intervjun. Intervjun genomfördes på följande vis. En av oss intervjuade genom 

hela intervjun. Den andre av oss skötte diktafonen, förde stödanteckningar och kom in 

med följdfrågor om så behövdes under intervjuns gång. Respondenten blev väl 

informerad innan intervjun startade om sin anonymitet och tillfrågad om hon/ han 

godkände att vi spelade in intervjun, vilket alla respondenter godkände. Sedan 

informerade vi om att respondenten inte behövde känna sig tvingad att svara på alla 

frågor, men att vi uppskattade om respondenten kunde svara så utförligt som möjligt på 

frågorna. Vi informerade även om varför intervjun gjordes.  Vi fick ett bortfall då en av 

respondenterna bestämde sig för att inte medverka men genom Frederic Agardtson fick 

vi en ny respondent som ville ställa upp på intervju. Vi var på Catch Up vid sex olika 

tillfällen och genomförde intervjuerna. Detta under en tidsperiod på fyra veckor. Alla 

respondenterna var från början inbokade på en och samma vecka. Tre av respondenterna 

fick vi boka om tiden med, av olika skäl inte kom till intervjun. Intervjuerna tog mellan 

17 till 43 minuter att genomföra. Några veckor innan vi genomförde vår första intervju 
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var vi på besök på Catch Up och träffade Frederic Agardtson. Han informerade oss om 

verksamheten och vi fick möjlighet att fråga om det var något speciellt han tyckte vi 

skulle tänka på innan vi genomförde intervjuerna, med tanke på att målgruppen för 

intervjun har någon form av psykiskohälsa och intervjufrågorna kunde bli av känslig 

natur. Sedan träffade vi Frederic Agardtson en gång efter det att vi intervjuat alla 

respondenterna. Då genomförde vi en expertintervju med Frederic Agardtson. 

Expertintervjun genomfördes efter att de andra intervjuerna var klara av den 

anledningen att vi inte ville riskera att bli färgade eller påverkade av det han sade. Vi 

transkriberade hälften av intervjuerna var, för att sedan lyssna igenom dem tillsammans 

och göra ändringar och tillägg som missats när intervjun blev nedskriven till text.  

7.1. Genomförande av den empiriska undersökningen 

Vi började med den öppna fasen enligt Hartmans(2001)  grundade teori, där vi kodade 

våra intervjuer och plocka ut ord som är signifikanta utifrån undersökningens 

frågeställning. Vi plockade ut tillräckligt många ord tills vi upplevde en mättnad. 

Därefter tematiserade vi dessa ord för att se vilka som passade ihop, för att kunna få ut 

kategorier. Vi kom fram till sex kategorier, där av en kärnkategori. Vi fick fram följande 

sex kategorier, i ordningsfölj med avslutande kärnkategori: 1. Catch Up, 2. Upplevelse, 

3. Kommunikation, 4. Samverkan till arbetsliv, 5. Attitydförändring och 6. 

Uppmärksamhet. Den andra fasen ägnade vi till att finna relationen mellan kategorierna. 

Vissa av dessa relationer som uppkom gav oss nya infallsvinklar att reflektera över. 

Kategorierna granskades enligt paradigm modellen, för att försöka få fram en 

orsaksverkan till det resultat vi fått fram. Kärnkategorin kom fram genom konstant 

jämförelse mellan kategorierna och relationerna mellan kategorierna. Kärnkategorin 

beskriver en dimension av problemet och stod i nödvändig relation till 

undersökningsproblemet. Respondenterna uttryckte inte explicit den upplevda 

uppmärksamheten, utan det ligger implicit i svaren. 

8. Resultat 

Nedan kommer en beskrivning av respondenterna samt en resultatbeskrivning.  

8.1. Beskrivning av Respondenterna 

Undersökningens gruppen består av unga vuxna mellan 18-29 år. I studien ingår åtta 

respondenter där båda könen finns representerade. Respondenterna i forskningen är 
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deltagare inskrivna i verksamheten Catch Up, de har någon form av psykisk ohälsa samt 

får ut aktivitetsersättning från socialtjänsten. Catch Ups syfte är att hjälpa 

respondenterna till att komma ut i arbetslivet eller påbörja studier.  

Person 1 

Person 1 (P1) upplevdes av oss som mycket dämpad, återhållen och lugn person. Vi 

upplevde att P1 hade kommit så långt att denne hade fått grepp om sin livssituation, 

även om det gav P1 stor ångest. P1 var insiktsfull under intervjun och väldigt ärlig.  

Person 2 

Person 2 (P2) upplevdes av oss vara ångestfylld, introvert och hade ett väldigt stressat 

och slutet kroppsspråk. Vår reflektion under intervjun var att P2 fick ett ångestpåslag 

varje gång frågor kring den sekundära socialisationen uppkom, så som framtidsplaner, 

boendesituation, arbete med mera.  

Person 3 

Person 3 (P3) upplevde vi som en trotsig ”tonåring”, även om denne har lämnat 

tonårsstadiet. P3 hade ett öppet kroppsspråk och var lite framfusig och rakt på sak. P3 sa 

precis vad denne tyckte och tänkte, utan att tänka sig för hur det lät. Naiv och envis var 

ytterligare intryck vi fick angående P3 under intervjun.  

Person 4 

Person 4 (P4) upplevde vi vara lugn under intervjun. P4 gav inga intryck av någon 

underliggande ångest, och utgav sig inte vara stressad. Men vi upplevde ändå att det 

fanns något problem där som tyngde P4, fast personen inte ville avslöja vad det var för 

problem för oss. Just på den här punkten (att avslöja vilket problem P4 hade) var denne 

sluten, och tillbakadragen.  

Person 5 

Person 5 (P5) upplevde vi vara en person som i hög grad var vältalande med hög 

språkbegåvning. Vi upplevde att P5 hade någon form av ångest, men den var inte 

orsakat av eller själva situationen. Det var mer en allmän ångest, vilket tydliggjordes 

genom intervjun. P5 var väldigt mån att berätta om sin situation och upplevelser som 

framkom tydligt under intervjun. P5 var under intervjusituationen dämpad och sluten i 

sitt kroppsspråk, men hade fått nyfikenhet på livet igen.  
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Person 6 

Person 6 (P6) fann vi vara drivkraftig, extrovert och glad vi intervjutillfället, en charmig 

personlighet. P6 fann exempelvis inte intervjusituationen som avskräckande fast 

svenska språket är i fokus och denne var nyinvandrad i Sverige. 

Person 7 

Person 7 (P7) var reserverad, dämpad och hade ett tillbakahållet kroppsspråk vid 

intervjun. Vi fann P7 lite obekväm i intervjusituationen, dock var P7 inte ångestfylld 

utan mer spänd. P7 uttalade tydligt att denne för endast ett halvår sedan inte hade satt 

sig i intervjusituation med oss, då P7 led av svår panikångest och depression som P7 nu 

genom Catch Up fått hjälp till att lindra.  

Person 8 

Person 8 (P8) var vid intervjun livlig, gestikulerande och medryckande i sitt sätt att tala. 

Extrovert personlighet, partade snabbt. P8 vet nu, mera vad denne vill med sin tillvaro. 

Vi upplevde inte att P8 var nervös utan var nyfiken på själva intervju situationen.   
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8.2. Resultat: 

Följande sex kategorier har identifierat utifrån lämpliga frågor i intervjuguiden, se 

bilaga. Här presenteras kategorierna i ordningsföljd med avslutande kärnkategori:  

Ordning:  Kategori: Underkategori: 

1. Catch Up       - 

2.  Upplevelse a. Förr 

b. Dagsläget 

c. Utanförskap 

3.  Kommunikation a. Kommunikation på Catch Up 

b. Kommunikation för respondenten 

c. Förbättrad kommunikation hos 

respondenterna 

4. Samverkan till arbetsliv a. Mål 

b. Samverkan 

c. Förmåga till arbete 

5. Attitydförändringar a. Förändrad attityd mot sig själv 

b. Förändrad attityd till arbete 

6.  Uppmärksamhet       - 

 

1. Catch Up - den första kategorin och den har fått sitt namn efter att respondenterna 

berättat för oss varför Catch Up är så viktigt för dem och vilken hjälp Catch Up har gett 

dem. De pratar om Catch Up i alla sina uttalanden, precis som det vore en 

familjemedlem. Verksamheten och personalen har med andra ord en central plats i deras 

liv. 

P8: ”De såg väl när jag kom hit att jag visste vad jag hade huvudet ens en gång. De 

hjälpte mig att öppna mig väldigt mycket, om vad jag ville(…) Jag vet inte, de tryckte på 

mig, gör det här det kan vara bra liksom. Ja det var väl mest att de pusha på mig och 

ville få mig att göra någonting, istället för att gå här hela dagarna. Det var då jag fick 

upp ögona att det finns faktiskt folk som vill hjälpa mig. Då tog jag den chansen." 
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Catch Up fungerar inte bara som en plats för respondenterna, där de kan tala ut, utan 

verksamheten fungerar också som ett lugnt ställe där respondenterna kan få hjälp med 

att lära sig saker så som till exempel körkortsteori och hur praktikplatser går till.  

P6: ” … det är ju svårt att hitta jobb tillexempel. Jag kommer till Sverige och jag kan 

inte så bra prata på svenska och sen det är därför jag kommer till Catch up projekt. 

Och de hjälper mig att söka jobb och så vidare. ” 

Catch Up finns där i de flesta uttalanden som respondenterna gör och utgör ett viktigt 

för respondenterna på väg ut i arbetslivet.  

2. Upplevelse. Kategorin har fått sitt namn efter att respondenterna beskrev 

kontinuerligt hur de kände i samband med Catch Up vid intervjun. Respondenterna 

upplevde flera olika emotioner före, under och efter medverkan i Catch Up, vilket de 

hela tiden refererade till.  

P7:” Nej från början, jag mådde ju dåligt så jag kom knappt hit i början. Ehm… Så jag 

har fått väldigt mycket hjälp av de som jobbar här och jag har utvecklats väldigt mycket 

framåt för jag har en väldigt grov panikångest. Och nu har jag börjat läsa upp betygen 

och går två dagar på komvux. Alltså hämm ja det har bara blivit bättre… om jag säger 

så.” 

Kategorin Upplevelse är starkt kopplat till kategorin Catch Up, för många respondenter 

är det Catch Up som hjälpt dem att förstå varför de känt som de gjort. Kategorin 

Upplevelse går att dela in i några underkategorier: Förr, Dagsläget och Utanförskap. 

Underkategorin Förr förklarar hur respondenten hade det innan denne medverkade i 

Catch Up.  

 P5: ” Det upplevde jag jobbigt... Jo jag hade vissa problem som gjorde ehh…. att jag 

hade svårt på arbetslivet. Ehh Mycket ångest och sådana bitar…” 

Hur individerna upplever i dagsläget var enklare för dem att berätta. Tendenserna till att 

kunna förklara hur det var förr var enklare om de jämförde med hur det såg ut i 

dagsläget. De flesta av respondenterna var positiva till hur de har det i dagsläget och det 

var bara en respondent som ansåg att dennes dagsform blivit sämre på grund av Catch 

Up.  
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P2:” nej det är väl tvärt om. Nä men ... innan gick jag och försökte göra allt själv och 

nu …. kommer de med förslag och sådant och hjälpa mig och så. ” 

Med andra ord går det genom citaten se att respondenterna blivit reflexiva när de 

utvärderar Dagsläget och jämför det med hur de kände Förr.  

 Nästa underkategori är upplevelsen av Utanförskap. Även den här 

upplevelsen var uppdelad i två olika upplevelser där vissa inte kände ett utanförskap 

tack vare att de upplevde att de hade god relation med vänner, medan andra kände ett 

utanförskap inför samhället.  

P1:” Ja absolut man känner sig ju alltid utanför. Lite utlämnad utav samhället. Och det 

blir lätt så om man får vara arbetslös så lång tid.” 

 

3. Kommunikation och det som handlar om kommunikation. Det går också uppdela i tre 

underkategorier vilket blir Kommunikation på Catch Up, kommunikation för 

respondenten, och förbättrad kommunikation hos respondenterna. Den första 

underkategorin handlar om hur själva kommunikationen på Catch Up fungerar och om 

repsondententerna känner sig förstådd. Alla svarade att kommunikationen på Catch Up 

fungerad bra och ingen upplevde att de inte blev missförstådda från personalen på Catch 

Up.  

P5:” Ja absolut! Det tycker jag verkligen de liksom…, och det är verkligen att jag har 

aldrig upplevt dem nedlåtande. Det har jag upplevt från andra håll, som socialtjänsten 

och andra sammanhang där jag har varit involverad i. Psykiatrin samma där, sådana 

bitar.  Det är … så lätt när man jobbar med människor…. att det kan bli så himla fel 

när man har fel förhållningssätt till personen man försöker hjälpa utan den nödvändiga 

aspekten.  Det känner jag inte att jag haft några sådana sätt på Catch up!” 

Inga av respondenterna kände att personalen någon gång missförstått dem och de hade 

en trygghet i att komma fram till vem som helst i personalgruppen. Respondenterna blir 

bekräftade av personalen på Catch up och respondenterna kände att kommunikationen 

har stärkt dem i deras framträdande roll i arbetslivet. Däremot var det olika upplevelser i 

huruvida respondenterna själva ändrat sin kommunikationsförmåga.  

P4:” Jag har blivit mer öppnare, jag kan prata mer.”  

Alla utom två respondenter upplever att deras förmåga till kommunikation har 

förbättrats genom deltagandet på Catch Up. De två som inte upplever att deras 
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kommunikationsförmåga har förbättrats, ser heller inte en skillnad från förr till nu. De 

som upplever att deras kommunikationsförmåga ändrats, kände att de har kunnat gå 

vidare i kontakten med arbetslivet med hjälp av den här stöttningen från personalen. 

Kommunikation har kopplingar till de flesta av kategorierna, men den ligger som en 

underkategori av Catch Up för de flesta av respondenterna använder kommunikation för 

att komma vidare i livet.  

P6:” nu jag kan prata med arbetsgivare till exempel. Det går bra för mig, nu jag förstå 

många lagar, eller vad heter de. Alltså de hjälper mig, jag känner Frederic bra.” 

 

4. Samverkan till arbetslivet. Kategorin Samverkan till arbetsliv har starkaste koppling 

till kategorin Catch Up.  Kategorin Catch Up resulterar helt enkelt i att samverkan till 

arbetslivskategorin skapas, eftersom Catch Up som verksamhet arbetar för att etablera 

och samverka för att deltagarna ska kunna komma ut i arbete. Sedan finns ytterligare 

samband till andra kategorier så som kommunikation, attitydförändring och 

uppmärksamhet.  

 Samverkan till arbetslivet har även underkategorier: Mål, Samverkan och 

Förmåga till arbete. Dessa underkategorier tillsammans bildar kategorin Samverkan till 

arbetslivet, eftersom ingen av dessa kan uteslutas för att få ett förvärvsarbete. Första 

underkategorin mål, handlar alltså om de mål som sätts upp i Catch Up, för att kunna 

komma ut i arbetslivet.  

P4:” Mmm det gjorde jag att e jag sökt in på en truckkurs direkt å… och jag vill ut och 

praktisera …” 

Målen på Catch Up kan se väldigt olika ut, de är definierade utifrån det sociala 

handikapp deltagarna har. Dessa mål är däremot väldigt viktiga för respondenterna, 

eftersom de upplever en känsla av att åstadkommit något och de får mer verktyg att 

använda i livet.  

 Nästa underkategori handlar om samverkan. Samverkan är kärnan i Catch 

Up´s verksamhet. Catch Up hjälper respondenterna få sin röst hörd hos de andra 

instanserna.  

P5:” … just den här ….. hjälpen som jag upplever att jag har fått, …. genom att de 

eh….. har haft den förmedlande…. kontakten. Utan att ta ifrån mig … ansvaret för 
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det… Diskuterat att det har fungerat med praktiken, och sådana grejer. …. Få komma 

dit och jobba. Eh… Och på ett väldigt konkret sätt. … Men just att komma över den där 

tröskeln…. Eh… som man kan uppleva som ung arbetssökande, det är där Catch up har 

gett mig.” 

För att respondenterna ska få ett förvärvsarbete involveras fler instanser än bara Catch 

Up, eftersom de oftast är kopplade till fler instanser. Därför blir Catch Up som en 

”spindel i nätet” som ser till att respondenterna får den hjälp de behöver och inte 

hamnar utanför systemet.  

 Sista underkategori handlar om Förmåga till arbete. Detta pratar 

respondenterna väldigt mycket om, eftersom arbete är deras slutgilltiga mål. De flesta 

pratar om hur deras förmåga har ändrats nu med hjälp av Catch Up.  

P8:” ja just med studierna har jag verkligen blivit mer självständig, men innan var jag 

ganska självständig, men just studierna har jag blivit det med, och nu i och med att jag 

går på komvux då måste jag säga att jag har blivit.” 

Respondenternas upplevelser över förmågan till arbete är väldigt olika. Det syns tydligt 

beroende på hur länge de varit inne i verksamheten och hur mycket individen tagit åt sig 

den hjälp som erbjuds.  

 

5. Attitydförändring. Kategorin är kopplad till kategorierna: Catch Up, Samverkan till 

arbete och Uppmärksamhet. Genom attitydförändringen har respondenterna fått bättre 

kommunikationsförmåga. Kategorin har två underkategorier. Den första är 

attitydförändringen mot sig själv och den andra är attitydförändringen till arbete. 

Attitydförändringen mot sig själv har i många fall varit att respondenterna insett att 

många av deras beteenden har varit av sådan art att de behövts ändras för att deltagaren 

skulle kunna utvecklas.  

P5:” ja absolut….., jag har en massa destruktiva beteenden som är…. i alla fall mer 

nertonade. Ehh nu… Sedan är det så himla svårt att…. att dra gränsen och så….. där 

vissa saker har jag valt …..att …ta avstånd från, jag dricker inte alls… numera inte 

alls, det är inte värt att ta den risken, eftersom jag har sån… sådan destruktivt 

förhållande till alkohol. Åh… Saker som får negativa konsekvenser för mig själv, jag är 

inte lika mottaglig för det, utan jag är mer mån om att skydda mig själv liksom. Så…. ja 

mitt beteende har absolut förändrats.”  
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Respondenterna genom en attitydförändring har kunnat reflektera över sig själva och sitt 

beteende. När de nått den här reflexiviteten kan de börja ändra på sitt beteende och börja 

spela andra roller i samhället.  

 Den andra underkategorin handlar om respondenternas Attityd mot arbete 

har ändrats.  

P7:” Ja det har det ju gjort…., alltså förut så kunde jag ju inte ens tänka mig att ha ett 

jobb förut. Med tanke på att jag inte kunde göra någonting utan att få ångestattacker 

och så. Men nu läser jag ju upp betygen och kommer så småningom förhoppningsvis 

börja jobba.”                 

Inte alla respondenter tycker att Catch Up har bidragit till en attitydförändring inför 

arbete. De andra respondenterna inser att med Catch Ups hjälp upplever de en förbättrad 

förmåga till arbete. Hjälpen består av samtal om diverse saker, som inte behöver vara 

relaterat till arbete utan har även utgjorts av samtal med privat karaktär.  

 

6. Uppmärksamhet- är kärnkategorin. Uppmärksamhet blir kärnkategorin eftersom den 

ligger implicit i alla explicita svar. Alla andra kategorier ligger kopplade till kategorin 

uppmärksamhet och respondenterna känner av att de fått uppmärksamhet även om de 

inte alltid reflekterat över den.  

P8: ”Det betyder mycket, det är just Frederic Agardtson och jag fick en väldig kontakt, 

med tanke på att jag inte pratat med folk i huvudtaget, han har frågat- vad tyckerdu, 

vad känner du, det har verkligen varit en stor hjälp att han lyssnar och det spelar ingen 

roll vad jag ville prata om, så satt han där och lyssnade, och försökte råda mig i vad 

jag skulle göra och inte göra, och sådär. Det har betytt mycket för mig.” 

P5:” ehh.. ja…, jag känner att jag har fått ett kanonbra stöd från Catch up och…. det 

gör ju att min- min, mitt förhållande …. till omvärlden har förändrats… på ett positivt 

sätt, att jag upplever att jag har fått, mycket utav andra människor…. Dels så tror jag 

att man vill ge något tillbaka och så upplever man något mer tydligt i kontakten med 

andra människor.” 

Alla respondenter beskriver personalen på Catch Up som omhändertagande och att de 

lyssnar. Deltagarna upplever att personalen bry sig och ger den tid till deltagaren som 

denne behöver, när denne behöver det. Detta kallas för uppmärksamhet och det är därför 

denna kategori blir kärnkategorin i uppsatsen. Det är genom den uppmärksamhet 

respondenterna upplever att de fått genom sitt deltagande i Catch Up, som det blev 
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möjligt för dem att ta ett vidare steg i sin utveckling och närma sig arbete och studier på 

ett tryggare stabilare sätt. Därav har kategorin Uppmärksamhet en stor signifikans för 

att deltagarna i Catch Up ska kunna ta sig ut i arbetslivet och bli tryggare i sin sociala 

kontext.  

 

9. Analys 

Det huvudproblem som identifierats från respondenterna är relaterad till övergången 

mellan primär och sekundär socialisation. Berger och Luckmann (2008) menar att 

brister i kommunikationsförmågan gör det svårt för en individ att spela roller. Bristande 

kommunikationsförmåga hos deltagarna i Catch Up bidrar till svårigheter att bli en 

spelande individ i den sekundära socialisationen. En bidragande faktor kan vara känslor 

och attityder som andra har mot respondenterna, som kan förstås utifrån Goffmans 

(2010) teori om stigma. Negativa attityder mot sig själv och mot andra människor kan 

ha ett samband med brist i förmågan att kommunicera med andra människor och att ta 

arbetslivet på allvar. Här finns en koppling till att deltagarna kan ha fått en negativ 

spegling, likt Cooleys (1967) teori om spegeljaget. Teorin om speljaget betyder att 

individen ser sig själv genom andra, vare sig det är en positivt eller negativt spegling. 

Individen behöver förstå meningen med spelet och att känna känslan av glädje när 

individen agerar utifrån en roll. Respondenterna har brister i förståelse av rolltagande 

och de fortsätter att leka istället för att spela det spel som arbetslivet innebär, där alla 

har sina roller. De leker och verkar inte ta sina roller på allvar, vilket är i enhet med 

Meads (2001) teori om spel. Respondenterna har svårt för att ta ansvar som behövs i 

rolltagande. Den uppmärksamhet de fått under sin tid på Catch Up blev en bidragande 

faktor till att respondenterna känner att de nu har kunskap till att kunna gå ut i 

arbetslivet eller studier. Catch Up har hjälpt respondenterna att bli mer reflexiva och 

agerande i sin sociala kontext. Utifrån Asplunds (2000) teori har respondenterna blivit 

socialt responsiva. Detta kan innebära att de fått förmågan att öka sitt sociala kapital 

vilket enligt Bourdieu (1993) är att ha nära relationer som finns kring individen samt att 

olika individens handlingar och egenskaper tillskrivs ett positivt värde av dessa. 

Analys av första kategorin Catch Up: Catch up som verksamhet har hjälpt en del av 

respondenterna att ta ett tryggare kliv in i den sekundära socialisationen. 

Socialisationsteori av Berger & Luckmann handlar dels om den sekundära 
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socialisationen där individen får inhämta specifika ordförråd och beteenden (Berger och 

Luckmann, 2008). Catch Up fungerar som en generaliserande andre. Där den 

generaliserade andre hjälper individen att få de redskap som behövs för att kunna på ett 

tryggare sätt interagera och spela i den sekundära socialisationen. Meads teori om den 

generaliserande andre handlar om att en abstrakt attityd från samhället som 

internaliseras in i individen (Mead, 1995). Genom att personalen blir en signifikant 

andre som lär deltagarna vilka normer och regler som gäller i arbetslivet kan 

respondenterna bli mer spelande människor. Deltagarna lär sig spelets spelregler genom 

spegling från personalen. Cooleys (1967) teori om spegling handlar om att individen ser 

sig själv genom andra och därmed lär sig olika regler och beteenden.  

Andra kategorin Upplevelse: Majoriteten av respondenterna upplever att Catch Up har 

hjälpt dem och genom den hjälp de fått har blivit mer socialt responsiva. Enligt liknelse 

med Asplunds (2000) teori om social responsivitet där individen kan svara på stimuli 

från omvärlden. I och med att respondenterna känner att de har blivit mer agerande och 

reflekterande i sina liv resulterar detta i ökad förmåga att gå in i rollövertagande med 

sina medmänniskor. Med utgångspunkt i Goffmans (1974) teori om rollövertagande, där 

alla individer spelar roller och det finns ingen publik kan vi se att innan medverkan i 

Catch Up hade de flesta av respondenterna svårt med att gå in och ur rolltagande och 

vara med i ett växelspel med sina medmänniskor. Denna svårighet med interpersonella 

utbyten har för många av respondenterna resulterat i att de antingen blivit starkt 

utåtagerande eller starkt inåtvända till sin karaktär. Det är de respondenter som 

anammat en mer inåtvänd karaktär som känner en känsla av utanförskap. 

Respondenternas utsagor tolkas till att de har fått bättre kommunikativa redskap och att 

de blivit tryggare i att gå in i olika rolltaganden samt att de upplever en minskad 

utanförskap. Detta bidrar till att deras känsla av stigmatisering minskar. Goffmans 

(2010) teori om stigmatisering handlar om att individen blir stämplad som avvikande av 

omgivningen. Minskad stigmatisering leder till att det finns en större koherens i 

övergången mellan den primära till den sekundära socialisationen för individen.  

Den tredje kategorin Kommunikation. Alla respondenter ansåg att kommunikationen på 

Catch Up var god och väl fungerande. Respondenterna har känt ett stort förtroende och 

tillit till personalen har gjort att de enklare tagit in personalen som sina signifikanta 
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andra och tydligt identifierat sig med dem. Den spegling deltagarna fått från personalen 

samt att personalen har gett ett tryggt och stabilt intryck och konstans i sin närvaro har 

bidragit till att respondenterna upplever att de fått en mer subjektiv bild av sig själva i 

liknelse med Cooleys (1967) teori. Genom Catch Up har deltagarna fått en känsla av att 

ha en mer sammanhängande och plausibel identitet. Den ökade tryggheten hos 

individen inför sig själv och sitt sätt att kommunicera med sin omgivning har överlag 

gett dem mer redskap att våga gå in och kommunicera och agera spelande när 

respondenterna interagerar i samhället.  

 Den ökade kommunikationsförmågan har medfört ett ökat symboliskt 

kapital, en vinst, hos individerna. När respondenternas kommunikationsförmåga stärkts 

har de ökat sin förmåga att kunna ta sociala kontakter och därmed ökat sina möjligheter 

till att skapa nära sociala relationer eller utveckla fler sociala relationer likt Bourdieus 

(1993) teori om socialt kapital. När respondenternas kommunikationsförmåga stärks, så 

stärks även deras självkänsla. Flertalet av respondenterna upplever att de har blivit 

säkrare på sig själva och sitt sätt att kommunicera med omgivningen.  

Fjärde kategorin: Samverkan till arbetslivet. Berger och Luckmann (2008) beskriver att 

det är av vikt att en människa klarar av att inhämta de rollspecifika ordförråd och 

beteenden som krävs för att hon ska kunna ikläda sig rollen som arbetstagare och förstå 

vad som krävs av henne i den specifika rollen. Catch Up har hjälpt respondenterna att 

förstå sig på hur dessa rollspecifika ordförråd fungerar. Som i Asplunds (2000) teori om 

social responsivitet har de respondenter som är socialt responsiva och svarar an på det 

som händer i deras omgivning lättare för att ta sig ut i arbetslivet. Medan de av 

respondenterna som är mer socialt responslösa och inte svarar an på de signaler som 

omgivningen sänder ut samt är begränsade i att gå in och ut ur rollövertagande. 

Den femte kategorin: Attitydförändringar. Stigmatisering har en betydelsefull roll i 

attitydförändringen individen upplever och med hjälp av Catch Up kan individen känna 

en mindre känsla av att vara utsatt för möjlig stigmatisering så som Goffmans (2010) 

term misskreditabel implicerar. Termen misskreditabel betyder att individen har fläckar 

på personligheten som inte är synliga för omgivningens ögon, men som individen 

ständigt riskerar bli upptäckta och stämplade. När individen ändrar attityd behöver 

denne dessutom ändra sitt rolltagande, denne måste helt bryta sitt rollmönster och byta 
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ut det mot ett nytt. Här kan flertalet av respondenterna börjat bryta tidigare rollmönster 

som varit en del i stigmatiseringen de försatts i. Respondenterna har lärt sig att agera på 

andra sätt som är mindre avvikande genom denna ändring av rollmönster. De flesta av 

respondenterna upplever att de har fått en annan attityd till andra människor, att de har 

blivit mer kontakt sökande och inte misstror de människor de möter lika frekvent som 

vissa av dem tidigare gjort. 

 Genom dessa attitydförändringar har individerna fått en större acceptans i 

hur de har blivit bemötta av sitt samhälle och hur de bemöter sig själva. Kontakten 

respondenterna har fått på Catch Up har gett dem hjälp att komma över sitt stigma. 

Catch up har fungerat som en stödverksamhet som hjälpt individen att minska de 

föreliggande problem som orsakat stigmat. Men för att kunna förstå den här 

normaliserade verkligheten behöver deltagaren förstå vilka spelregler som gäller i denna 

nya verklighet. Några av respondenterna uttrycker tydligt hur de har blivit mer nyfikna 

på vad som ska hända framöver och ser mer ljust på sin framtid. Genom den här 

attitydförändringen sker även en förändring i attityder gentemot arbete, medvetenhet om 

sin egen roll och kunskap om de regler som finns. 

Sjätte kategorin Uppmärksamhet är kärnkategorin och är underliggande i alla 

kategorier. Uppmärksamheten bidrar enligt oss till att kommunikationen fungerar bättre, 

att attitydförändringen går att möjliggöra samt att Catch Up efter ett tag inte behöver 

sköta samverkan mellan de olika instanserna utan att deltagaren fått trygghet att göra 

detta själv.  

          Uppmärksamhet kan fungera på flera olika sätt, men den som blir mest 

betydelsefull är den uppmärksamhet som kommer från individens signifikanta andra.  

Berger och Luckmanns (2008) teori som signifikanta andra handlar om personer i 

individens närhet som är betydelsefulla för individen. Den signifikanta andra bekräftar 

och lyssnar på individen vilket leder till att denne känner att den kan ta steget ut i 

samhället och ändra på sitt rollmönster.  

Personalen som nya signifikanta andra har hjälpt respondenterna till att uppleva en 

mindre känsla av skam enligt Meads (1995) och Berger och Luckmanns (2008) teorier. 

Då personalen ger uppmärksamhet åt respondenten och hjälper denne att minska det 

problem som orsakat skamkänslan får hon/han större möjlighet att arbeta med sig själv 
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och utvecklas framåt. Genom deltagande på Catch Up har uppmärksamheten på den 

enskilde individen i verksamheten ökat och där med har deras sociala kapital stärkts. 

Socialt kapital är det erkännande och den bekräftelse respondenterna tidigare har saknat, 

detta har de fått på Catch Up och kan på ett positivt sätt använda det i sina fortsatta liv. 

Utan den här grunden av socialt kapital kan inte individen gå vidare i sitt rolltagande 

och attitydförändringar gentemot omvärlden.  

10. Avslutande diskussion 

Syftet i den här undersökningen är att belysa de socialpsykologiska problem som de 

unga vuxna i verksamheten Catch Up upplever. Studien funnit att Catch Up spelar en 

viktig roll i deltagarnas liv. Detta genom att personalen i verksamheten i många fall 

fungerat som signifikanta andra för de unga vuxna. De signifikanta andra hjälper barnet 

att utveckla sin jag- identitet. Personalen har av deltagarna blivit tillskriven rollen 

signifikanta andra och därmed hjälpt dem att utveckla sin jag- identitet. Genom en 

tryggad jag- identitet får respondenten enklare att knyta kontakter med skola och 

arbetsliv. Personalens positiva och möjlighetsfokuserade anda har smittat av sig till 

respondenterna, vilket har resulterat i en större sannolikhet att respondenten tillfrisknat. 

Wisdom och Agnor (2007) har i sin forskning fått fram att om mamman till en 

deprimerad tonåring är positivt inställd till barnets tillfrisknande, så tillfrisknar barnet 

fortare. Deltagarnas föräldrar kan antas agera som mer som mindre signifikanta andra 

numera. Då deltagarna har fått en större tillit till Catch Ups personal har dessa fått en 

mer framträdande roll i deras liv än deras egna föräldrar har. Denna tillit till personalen 

skapar en positiv spegling hos respondenterna.  

 Personalen hjälper respondenterna att möta de känslor som väckts av de 

problem som ligger hos deltagarna genom att ha en öppen dialog. Studien har funnit att 

en del av problemet som respondenterna besväras av är rädslan för att bli 

stigmatiserade. De har enligt Goffmans (2010) teori ett dolt stigma genom att vara 

misskreditabla, eftersom de har någon form av psykisk ohälsa. När stigmat verbaliseras 

och framhålls kan det hända att de upplevda känslorna som finns kring stigmat 

reduceras. Kranke m.fl. (2009) fick fram i sitt resultat att när en individ får stöd från sin 

omgivning kan upplevelsen av stigmatiseringen neutraliseras, vilket har skett hos 

respondenterna. Respondenterna som inte fått ge uttryck för sitt stigma har blivit 

asocialt responslösa inför sig själv och sin omgivning. Med personalens hjälp har de 
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börjat bli mer socialt responsiva och svarar, Asplunds (2000) termer, an på signaler från 

sin omgivning med. Detta har respondenterna gjort genom att börja ta klivet in i 

arbetslivet, genom t ex. praktik. För att kunna ta klivet in i arbetslivet behöver 

respondenterna lära sig de specifika rollmönster som finns i samhället. Här går Catch 

Up in som den Generaliserade Andre, genom att förklara och lära ut, de normer och 

beteenden som är accepterade av samhället. Meads (1995) teori om den Generaliserade 

andre säger att det är samhällets synsätt som gör att individen får en sammanhängande 

jag-känsla. Respondenterna får en mer sammanhängande jag-känsla genom att de med 

Catch Ups hjälp får lära sig de mer socialt accepterade beteendena i samhället. När 

respondenterna får träna på de specifika rollmönster, bygger de upp ett förråd med olika 

roller. Respondenterna hade problem med att kunna gå in och ur roller och de upplevde 

i många fall att de saknade just den specifika arbetsrollen. Med de olika rollerna 

kommer även rollspecifikt ordförråd. Berger och Luckmann (2008) skriver att det krävs 

rollspecifikt ordförråd, för att kunna gå in i olika roller. När respondenten lärt sig detta 

rollspecifika ordförråd, tagit del och förstått den Generaliserade andres normer och 

regler och kan kommunicera därefter, blir individen en spelande människa. Då uppstår 

en större koherens mellan individens primära och sekundära socialisation. Individen får 

förmågan att bli en spelande människa genom att förståelsen av samhällets roller och 

attityder utvecklas, då dessa värderas mot sig själv blir individen en samhällsvarelse. 

Om individen inte kan detta blir individen stigmatiserad av samhället. Har individen 

blivit stigmatiserad har denne svårt att kunna kommunicera med samhället eftersom 

samhället inte kommer vilja kommunicera med denne.  

 Ytterligare en aspekt respondenterna fått genom att kommunicera med 

personalen är uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet upplever respondenterna genom 

att personalen lyssnat på dem och gett dem passande råd utefter deltagarens specifika 

situationer och förutsättningar. Uppmärksamheten fungerar som en typ av socialt kapital 

anser vi. Bourdieus (1993) sociala kapital handlar om att ju närmare och stabilare 

relationer en individ har, desto större chanser har individen att kunna nå sina mål samt 

öka sitt inflytande i sin omgivning. Respondenter stärker sina band med personalen och 

detta ger dem tillit i vardagen och rolltagande. Rothstein och Kumlin (2002) har i sin 

forskning kommit fram till att in- socialiseringsprocessen har betydelse för hur 

individen kommer kunna lita på sitt samhälle och sina medmänniskor. Utifrån den bild 
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föräldrarna förmedlat till barnet, kommer barnet kunna bygga upp sitt sociala kapital. 

Det är genom in- socialisationsprocessen barnet bygger upp tillit och förtroende eller sin 

misstro till samhället, beroende vilken bild föräldrarna förmedlar till barnet. Har barnet 

ett stort socialt kapital med tillit och förtroende kommer denne lättare att kunna gå in i 

sociala grupper. Respondenter börjar bygga upp sitt social kapital med hjälp av den 

uppmärksamhet personalen på Catch Up ger dem.  

10.1. Diskussion kring forskningsfrågor 

Vår första frågeställning var: Vilka socialpsykologiska problem kan identifieras hos de 

unga vuxna deltagarna i verksamheten Catch Up?  

Respondenterna har inte tillräckligt med roller för att kunna leva i samhället och ta en 

aktiv del i arbetslivet, de saknar det rollspecifika ordförrådet. Respondenterna har 

dessutom någon form av psykisk ohälsa och behöver hjälp med att få en diagnos eller ta 

bort en diagnos om individen skulle vara fel diagnostiserad.  

 Hjälper Catch Up till att lösa dessa problem och vilken roll spelar 

verksamheten i den här processen? - är nästa fråga.  

Catch Up spelar en roll för individen genom att personalen blir en signifikant andre, 

samt att verksamheten Catch Up fungerar som den generaliserade andre. Dessutom ger 

personalen genom sin roll uppmärksamhet till respondenterna, vilket leder till ett 

snabbare tillfrisknande eller förmågan att ta ett tryggare steg in i den sekundära 

socialisationen. Därmed kan individen bli en spelande människa och kan därmed spela i 

den sekundära socialisationens världar. Det sista steget enligt Berger och Luckmann 

(2008) till att forma sin identitet är att bli den spelande människan. Individen kan inte 

bli en spelande människa om hon inte får uppmärksamhet från omgivningen. Det är 

extra viktigt att denna uppmärksamhet finns i den primära socialisationen och sedan 

fortsätter i den sekundära. Catch Up har här gett respondenterna uppmärksamhet, vilket 

har lett till att respondenterna kan gå över i den sekundära socialisationen. Då 

respondenterna har någon form av psykisk ohälsa, behöver de hjälp med att få en 

diagnos eller ta bort en diagnos om individen skulle vara feldiagnostiserad.  
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 Är attityden mot sig och andra en del av problemet för de unga vuxna i 

Catch Up? - är nästa fråga.  

Vi kan konstatera att i många fall är attityden en del av de problem respondenterna 

upplever. Många av dem som kommer till Catch Up har befunnit sig i en ”bubbla”, varit 

avskärmade från samhället, varit isolerade i en särskild sfär. Vi har kunnat urskilja tre 

olika sfärer där individens beteende uttrycks på olika sätt. Den första sfären har 

samband med en diagnostiserad psykiskt ohälsa, som t ex. socialfobi eller panikångest, 

vilket har lett till att individen har isolerat sig själv och blivit väldigt introvert. Den 

andra sfären är destruktiva beteenden, så som utåt agerad aggressivitet, droger och 

alkohol. Dessa beteenden dämpar en form av ångest, som respondenterna inte kunnat 

uttrycka i ord förut. Dessa destruktiva beteenden kan leda till psykisk ohälsa eftersom 

de inte hjälper individen att bli en samhällsvarelse och hämmar denne i sin utveckling. 

Den sista sfären utgörs av ett psykiskt hinder individen skapat i form av 

försvarsmekanismer. Det är ett hinder/glasvägg individen satt upp för att kunna hålla 

samhället på ett avstånd de själva valt. Den här glasväggen kan ha uppkommit i 

socialisationsprocessen, utifrån den genomförda undersökningen går det inte säga varför 

glasväggen uppkommit, däremot att den existerar.  

 Näst sista frågan i frågeställningen är Förändrar verksamheten individens 

kommunikationsförmåga och attityd gentemot sig själv, medarbetare och arbetslivet?  

Vi kan tydligt se i respondenternas utsagor att Catch Up gör det genom att hjälpa 

individen med rolltagande och det specifika ordförråd individen behöver för att kunna 

komma ut i arbetslivet. Respondenterna hade inte själva reflekterat över denna 

förändring, men det framkom i deras svar vid intervjutillfället att en förändring har 

skett. Dessutom har de öppna samtal personalen har med deltagarna, gett dem verktyg 

till att kunna sätta ord på sina upplevelser, vilket hjälper dem i vardagen. Catch Up 

hjälper därför med att ge respondenterna kommunikationsverktyg i både vardags- och 

arbetslivet. När individen kommit så långt att denne kan sätta ord på sina känslor har 

hon automatiskt ändrat attityd både mot sig själv och även mot omgivningen.  

 Hur kan rollen som Catch Up spelar för att introducera de unga vuxna in i 

arbetslivet, förklaras utifrån socialpsykologiska termer? - lyder sista frågan.  
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Genom sin roll som signifikanta andra för deltagarna förmedlar personalen den 

generaliserande andres normer och regler. Deltagaren får en möjlighet därigenom att 

öka sitt symboliska kapital då denne får fler roller att spela och lär sig varje rolls 

specifika ordförråd. Catch Up fungerar som en trygg bro att ta steget över från den 

primära till den sekundära socialisationen för deltagarna genom att hjälpa dem med 

problem och brister från primärsocialisationen som hindrar dem att gå över i sekundära 

socialisation och bli spelande människor. Detta innebär att Catch Up hjälper deltagarna 

uppleva en koherens mellan sin primära och sekundära socialisation så att deltagaren 

kan komma tillbaka till samhället. 

10.2. Slutsatser 

De slutsatser vi drar genom undersökningen är att uppmärksamhet är en grundläggande 

faktor för att en människa ska kunna ta steget från den primära socialisationen in i den 

sekundära socialisationen. Det är av vikt att uppmärksamhet är överlag av positiv 

karaktär och kommer från en trygg signifikant andre, som ger en positiv spegling till 

individen. Om den signifikanta andre på ett tryggt sätt ger individen verktyg till att 

förstå de normer och spelregler som finns i samhället, kommer individen lättare kunna 

hantera de rollspecifika mönster den möter i sin sekundära socialisation. Där igenom 

blir individen en tryggare samhällssvarelse tack vare en större känsla av koherens 

mellan den primära och sekundära socialisationen.  

10.3. Kommande forskning 

Förslag till kommande forskning som kan vara intressant är om självkänslan hos 

deltagarna ändras med hjälp av Catch Up. En lite känsligare aspekt i det hela skulle vara 

att göra en djupare studie på hur deltagarnas familjeförhållande ser ut, och vad för 

uppväxt de har haft i den primära socialisationen. Ytterligare ett forskningsområde 

skulle vara att göra en uppföljning på deltagarna för att se hur de har klarat av 

arbetslivet och hur de använder sig av de verktyg de fått genom sitt deltagande i Catch 

Up. Samt forska vidare på vikten av uppmärksamhet för deltagarna utifrån de fynd som 

uppkommit i denna undersökning.  
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10.4. Svagheter och styrkor 

En styrka i undersökningen är intervjuguiden, eftersom den är noga genomtänkt och 

bearbetad, för att hantera de eventuella situationer vi var medvetna om kunde 

uppkomma under intervjun. Vi är väl medvetna om att vi har en lång intervjuguide, 

detta beror på att vi har en målgrupp med diverse psykiska hinder. Vi har liknande 

frågor på olika ställen i intervjuguiden för att kunna säkerställa en mättnad, när 

individerna kan ha problem att uttrycka sig eller är fåordiga. När mättnad var uppnådd 

ställde vi inte om frågan två gånger för att slippa redundans vid intervjusituationen.   

 Svagheter i studien är att det finns risk att vi som forskare har blivit för 

inarbetade och fokuserade på problemformuleringen så att vi på grund av det gått miste 

om att se eventuella andra intressanta fynd av socialpsykologisk karaktär som kan ha 

kommit fram under studiens gång.  

 En styrka är att vi har funnit relevant tidigare forskning, som stärker 

teorierna och empirifynden. Det stärker undersökningen att kunna ta stöd i tidigare 

forskning och visar på att det är relevanta problem som är uppmärksammade av oss.  

 Ytterligare en styrka är att vi är de första som gjort en studie på Catch Up. 

Det finns inga studier gjorda på deltagarna i verksamheten sedan innan, utan tidigare är 

enbart utvärderingar på verksamheten genomförda.   
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12. Appendix 

12.1. En Intervjuguide 

Innan Catch up 

Hur ser din familj ut?  

Hur ser din relation till din familj ut? Beskriv? 

Vad jobbar dina föräldrar med? 

Vad gjorde du innan du kom i kontakt med Catch up?  

Om respondenten hade jobb: Beskriv hur du kände när du sökte jobb/skola?  

Om respondenten hade studieplats: Beskriv hur du kände när du sökte till skolan? 

Hur fick du in pengar för att leva innan Catch up? (Förklaring: fick du pengarna från a-

kassan, försäkringskassan dylikt?) 

Om någon hjälpte dig att få jobb/studier innan Catch up, vem var det? Vad för jobb? 

Om respondenten hade fått hjälp: Beskriv hur du upplevde den hjälpen?  

Känner du att du fick något stöd?  

Kan du beskriva detta stöd/icke stöd? 

Hur bodde du innan du var med i Catch up, d.v.s. själv, hemma, inneboende, sambo 

o.s.v.?  

Beskriv din vardag innan Catch up? (vardag: en vanlig dag i veckan, ingen helgdag) 

Har du känt dig utanför på något vis innan Catch up? (utanför: jobb, studier, vänner, 

skola, familj, myndigheter m.fl.) 

Eventuell följdfråga: Hur kommer det sig att du känner så? 

Vägen till Catch up 

Hur fick du information om verksamheten Catch up? 

Hur kom du i kontakt med Catch up?  

Insatser på Catch up 

Kan du beskriva en vanlig dag på Catch up? 

Satte du några speciella mål när du gick med i Catch up?  

eventuell följdfråga: Kan du beskriva dessa mål?  

Om mål är uppsatta: Hur jobbar du för att nå dessa mål? 

Om mål inte är uppsatta: Kan du beskriva varför? 

Kan du beskriva vilken hjälp du får på Catch up? 
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Känner du att du lär dig något på Catch up? 

Om ja: Kan du beskriva vad du lärt dig? 

Om nej: Kan du beskriva varför du inte tycker du lär dig något? 

Det du har lärt dig, har det en betydelse för dig? 

följdfråga: kan du beskriva mer ingående? 

Har det en betydelse för dig att du fått kontakt med Catch up? (Förtydligande: har det 

varit positivt eller negativt för dig att komma i kontakt med Catch up?)  

Vid ingen betydelse och betydelse: Kan du beskriva varför du känner så?  

Känner du att du stött på ett problem som Catch up har hjälpt dig med, och i så fall hur 

kan problemet se ut? 

Hur upplever du att du får hjälp från personalen att lösa problemet?  

Om nej: Kan du beskriva vad det är du saknar? 

Om ja: Kan du beskriva vilken hjälp du får av personalen? 

Finns det något i Catch up du upplever vara särskilt intressant och viktigt för dig?  

Förtydligande: Om det finns något kan du beskriva varför detta är intressant?  

Finns det något i Catch up du upplever vara mindre bra?  Om det finns något kan du 

beskriva varför detta är mindre bra?  

Upplever du att det är något som bör ändras på?  

Hur känner du att kommunikationen på Catch up är? (kommunikation: hur förstår du 

och personalen varandra, ord, samtal o.s.v.) 

Kan du beskriva hur den kommunikationen ser ut? 

Känner du att personalen förstår dig? 

Kan du beskriva varför? 

Upplever du att din kommunikation har ändrats sedan du börjat på Catch up? 

Delaktighet  

Hur upplever du din delaktighet i Catch up? 

Känner du att du har mycket att säga till om? 

Eventuell följdfråga: Kan du beskriva varför du känner så? 

Känner du att du har blivit mer självständig genom att delta i Catch up? 

Uppskattar du dig själv mer nu efter Catch up? (uppskattar = tycker om) 

Samverkan etc.  
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Vilka myndigheter har du haft kontakt med innan catch up? (Myndighet är t ex 

försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen m.fl.) 

Känner du att du fick ett stöd från dessa myndigheter? 

Om ja: Kan du beskriva detta stöd? 

Om nej: Kan du beskriva vad du kände att du saknade? 

Vid flera myndigheter involverade: Känner du att du hamnade i en rundgång mellan 

dessa myndigheter? (rundgång: skickades runt) 

Om ja: Upplevde du att rundgången minskade, när du deltog i Catch up?  

Hur känner du att Catch up fungerar när det gäller att samverka mellan olika 

myndigheter? (samverka = samarbeta / jobba tillsammans) 

Kan du beskriva varför du känner så? 

Bemötande  

Hur upplever du att personalen på Catch up har bemött dig? 

Vid annan kontakt än Catch up: Känner du att det är en skillnad i kontakten i jämförelse 

de olika myndigheterna du haft kontakt med och hjälpen du fått från Catch up? 

Livssituation nu  

Kan du beskriva hur ditt liv ser ut nu?  

Eventuell följdfråga: Hur bor du nu? 

Hur får du in pengar för att leva nu? 

Vad sysselsätter du dig med nu, förutom Catch up?  

Hur upplever du att din förmåga till arbete och/eller studier är nu sedan du börjat på 

Catch up?  

Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut idag? 

Eventuell följdfråga: Hur ser din fritid ut i dagsläget? 

Är du nöjd med hur din vardag är idag?  

Känner du att du har förändrats positivt på något vis genom Catch Up?  

Om ja och nej: Kan du beskriva varför du känner så? 

Har ditt liv förändrats sedan du började i Catch up? 

Vid ja: Kan du beskriva vad du själv har bidragit med i förändringen? 

Vid nej: Kan du beskriva varför du känner så? 

Eventuell följdfråga: Kan du beskriva detta lite tydligare? 
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Idag, känner du ett lika stort utanförskap som innan du började i Catch up? 

 (utanför: jobb, studier, vänner, skola, familj, myndigheter m.fl) 

Eventuell följdfråga: kan du beskriva varför du känner så? 

Framtidsutsikter  

Har din syn på framtiden ändrats efter deltagandet i Catch up?    

eventuell följdfråga: Kan du beskriva detta mer?  

Tycker du att något i ditt beteende har ändrats sedan du gått med i Catch up? 

Är det något speciellt från Catch up, som du känner att du kommer att ha med dig i livet 

framöver?  


