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1. Inledning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade 
modeller för ungdomars etablering i vuxenskapet i viss mån har tappat sin betydelse 
(Aaltonen 2012, s.221, Holland et.al. 2009, s.452, Peterson 2011, s. 273). Idag är det frågan 
om många olika vägar som ungdomar äntrar för att nå ett vuxet liv med allt vad det innebär av 
oberoende, kontinuitet och självständighet. Denna väg till vuxenhet kantas av osäkerhet och 
riskexponering samtidigt som den också ger utrymme för individuella framgångssagor och 
möjligheter (Furlong 1997). Överlag kan man notera att vuxenblivandet är förskjutet över tid 
och innebär att äldre generationers erfarenhet, som bildar modell för bedömning av hur väl 
eller illa nutidens ungdomar passar in i systemet, i praktiken inte har den relevans man kunde 
önska sig. Det finns alltså starka föreställningar och förväntningar på hur man ”borde” agera 
som ung (gå i skola och snabbt etablera sig i arbetslivet, skaffa eget boende och inom en snar 
framtid etablera en egen familj), samtidigt som många ungdomar inte ser dessa möjligheter 
som reella alternativ. På sikt leder detta till att samtidigt som ungdomarna upplever ett yttre 
tryck (genom t.ex. föräldrar och olika sociala institutioner) på att vara socialt och ekonomiskt 
självständiga samt uttrycker egna önskningar om oberoende, tycks det som att möjligheterna 
att snabbt nå detta tillstånd avsevärt är kringskurna. Etableringsåldern på arbetsmarknaden 
idag är omkring 27/28 år1, tidpunkten för när man flyttar hemifrån är direkt avhängig en 
ordnad ekonomi (dvs. arbete eller studiefinansiering) och även den förskjuten uppåt i åldrarna 
vilket också leder till att det första egna barnet kommer betydligt senare i livet jämfört med 
hur det var under 1970-talet (www.scb.se).  

Taget tillsammans innebär detta att många ungdomar/unga vuxna under lång tid 
lever i ett slags semiberoende visavi sina föräldrar (Höjer & Sjöblom 2011, Walther 2006). Å 
den ena sidan har de uppnått myndighetsålder, etablerat egna sociala relationer samt äger 
förmågan att själva fatta beslut i olika frågor etc. samtidigt som de, å den andra sidan, saknar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enligt	  ungdomsstyrelsen	  är	  en	  födelsekohort	  etablerad	  på	  arbetsmarknaden	  när	  75	  
procent	  av	  årskullen	  är	  i	  sysselsättning.	  
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8589,00.html	  	  	  
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tillgång till resurser för att kunna förverkliga ett liv för sig själva. Härigenom ställs 
ungdomar/unga vuxna i ett slags ”vuxenlivets väntrum” (Gullberg et al. 1999) där bristen på 
arbete innebär problem för etablering inom andra viktiga områden och följaktligen också för 
upplevelsen av vuxenstatus.  

En gemensam ansats bland många samhällsforskare är att dagens ungdomar och 
unga vuxna mer än någonsin tidigare relaterar sig till ett individuellt projekt snarare än strävar 
efter delaktighet i ett kollektiv. I anslutning till denna tes kan man hävda att människor 
tidigare har länkat sin identitet till yttre dimensioner (t.ex. ett jobb, föräldraskap eller var man 
bor) och att detta mer eller mindre oförändrat har följt individen genom hela livet. Övergångar 
mellan olika livsstadier följde en tydlig utstakad väg som individerna utifrån social bakgrund, 
kön och varifrån i landet man kom ifrån hade att förhålla sig till (Giddens 2002). I dag är 
denna koppling mer eller mindre bruten. Det postindustriella synsättet är istället att ungas liv 
präglas av formbarhet och föränderlighet där yrkesanknytning, föräldraskap och 
uppväxtmiljö/ort representerar utbytbara dimensioner. Att identifiera sig med ett yrke är 
följaktligen endast en av många olika faktorer som utkristalliserar vem man uppfattar sig vara. 
Processen kan formuleras som en rörelse sett över flera generationer från ett fixerat 
någotvarande till ett formbart någonvarande. 

Samtidigt är det så att dessa föreställningar om ”icke linjära” övergångar och 
”kulturell friställelse” etc. ofta är idealbilder representativa för en välutbildad medelklass som 
har tillgång till olika resurser snarare än att vara generella för alla oberoende av vilka 
möjligheter man har med sig hemifrån. Man har kort sagt, råd att välja lite som det behagar 
sig innan man till slut etablerar sig i samhället (se t.ex. Ramström 1991). Den senarelagda 
etableringsåldern som här ses som en funktion av strukturella förhållanden där 
arbetsmarknadsinträdet intar en central plats, innebär följaktligen en ökad risk att hamna i ett 
djupa sociala och ekonomiska problem längre fram i livet för grupper som saknar tillgång till 
ett omfattande social, kulturellt och ekonomiskt kapital (Angelin 2009). Om upptakten 
dessutom kantats av att skolgången präglats av problem som lett till avhopp från endera 
grundskolan eller gymnasiet, finns åtskilligt som talar för att individen löper stor risk att 
hamna i ett permanent utanförskap (Hogan & Astone 1986). Allt detta kan ses som effekter av 
strukturella obalanser som vuxit sig starka under de senaste decennierna och som har lett till 
att det idag krävs högre utbildning hos arbetskraften trots att kvalifikationsnivåerna i 
arbetslivet inte har förändrats nämnvärd under de senaste 20-30 åren (Åberg 2004). 
Följaktligen har en viss inflation inträtt avseende utbildning och som inneburit att det idag 
tycks vara mer viktigt för den individuella karriären att ha fullgjort sin utbildning snarare än 
vad hon har utbildat sig till (Sundin 2005, Boudon 1982). 

Sammanfattningsvis innebär utanförskapet visavi arbetsmarknaden och 
utbildningssystemet att riskfaktorn för ett permanent utanförskap är hög. Om man dessutom 
kombinerar detta med sociala nätverk vilka upprätthåller en livsstil som snarare stärker 
utanförskapet med t.ex. en ”avvikande” dygnsrytm (i relation till utbildningssystemets och 
arbetsmarknadens krav), kriminell verksamhet (för att snabbt få pengar för privat 
konsumtion), drogmissbruk etc. blir problembilden omfattande och tarvar insatser från många 
olika aktörer. Till detta kommer också att individer i detta tillstånd ofta har etablerat en 
självuppfattning som bygger på att ens identitet bekräftas genom utanförskapet och den 
sociala miljö man vistas i (Waara 2007, Aaltonen 2012, s.227). Följaktligen handlar det inte 
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bara om att erbjuda möjligheter till arbete eller utbildning för den enskilda individen, utan 
också om att erbjuda möjligheter att bryta med det gamla livet för att kunna etableras i nya 
normgivande sociala nätverk.  
 
Järvalärling 
Under våren 2012 beslutade Stockholms stad att genomföra en studie av projektet Järvalärling 
som startades 2010 av Hantverksakademin i Husby.2 Projektet syftar till fånga upp och 
erbjuda utbildning och lärlingsverksamhet till ungdomar (18-24 år) som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden, inte deltar i kända utbildningsaktiviteter och heller inte är aktuella inom 
Jobbtorg. Under första året var utfallet följande: av 120 ungdomar som på ett eller annat kom 
i kontakt med Järvalärling valde 65 att delta i projektet Av dessa har 10 personer fullföljt 
programmet, medan 15 har kommit vidare i någon annan form (jobb eller annan utbildning). 
Resterande 40 saknas det kunskap om varför de avbröt sin utbildning och vad de har för sig 
idag.  

Gemensamt för deltagarna var att de saknade en uppfattning om hur arbetslivet 
fungerar, däribland vilka sociala och beteendemässiga krav som arbetsgivare ställer på sina 
anställda samt en känsla för att det egna beteendet har betydelse för en habil integration till ett 
yrkesliv. Intrycket stärks av studien Nycklar för lärlingsutbildning (2011) som Strategihuset 
genomförde på uppdrag av Stockholms stads arbetsmarknadsenhet. Här beskrivs 
projektdeltagarnas grundkaraktärer enligt följande: kriminella (15 individer), språksvaga (4 
individer), i behov av särskilt stöd (13 individer), de som inte vet vad de vill (13 individer), 
curlade (2 individer) samt i behov av personligt stöd (3 individer). Tillsamman ges här en bild 
av den mångfacetterade situation dessa ungdomar/unga vuxna befinner sig i och indirekt 
också vilka utmaningar som Järvalärling har haft att hantera i sin dagliga praktik. I relation till 
dessa är ledarskap, organisation och genomförande med hänsyn taget till högst individuella 
behov, viktiga områden att uppmärksamma. I Nycklar för lärlingsutbildning kommer 
emellertid projektets ”misslyckande” att ställas i fokus vilket i praktiken också bekräftar det 
man redan vet. Till exempel att det finns en avsevärd överrepresentation i gruppen ”i 
utanförskap”3 av ungdomar/unga vuxna med annan etnisk bakgrund än svensk, att unga män 
ur samma etniska grupper tenderar att ha svårare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört 
med unga kvinnor, att det finns inslag av institutionell diskriminering och att föräldrars 
utbildningsbakgrund och koppling till arbetsmarknaden har stor betydelse (Ålund 1991 & 
1997, Andersson 2003, Hammarén 2007).  

Motsatt Nycklar för lärlingsutbildning är syftet med denna studie att undersöka 
framgångsfaktorerna i Järvalärling genom att lyfta fram de som har lyckats genomföra hela 
utbildningen och uppmärksamma vilka positiva erfarenheter deltagarna bär med sig. Motivet 
bakom detta anslag är att det idag finns behov av kunskap om hur man kan bygga en 
verksamhet som är attraktiv och bidrar till att bygga självkänsla, kompetens och som avsevärt 
förbättrar ungdomarnas möjligheter till integration i samhället. I vår studie uppmärksammas 
därför också frågor som har att göra med identitetsformering i relation till sociala nätverk 
innanför och utanför lärlingsplatserna. Motivet bakom detta vägval är att många lyfter detta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.hantverksakademin.se	  	  
3	  http://www.temaunga.se/sites/default/files/Rapporter/Uvas_utskrift.pdf	  	  
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med att ”bryta mönster” som en central dimension i deras liv. Här kan antydas att man bör ha 
i åtanke att vad dessa unga har med sig som t.ex. motivationsproblem och därur uppkomna 
svårigheter i att få en koppling till arbetsmarknaden kan ses som en funktion av för stark 
integration etniska och generations- och könsmässigt homogena nätverk. Samtidigt som dessa 
nätverk kan verka främjande för individens självkänsla fungerar de också som en skyddsmur 
mot omgivande samhälle vilken bidrar till isolering och därigenom ett förstärkt utanförskap 
(Ålund 1985). Trösklarna in till samhället är följaktligen mycket höga för de som av olika 
skäl kommer snett in från början och där problem förknippade med t.ex. skolgången förstärks 
genom etnicitet på ett sätt som är stigmatiserande för individen. Rapporten ska leda till 
kunskaper om lyckade arbetsformer utifrån deltagarnas perspektiv med målet att dels stärka 
Järvalärlings framtida upplägg, dels översiktligt diskutera vilka utmaningar ungdomar i 
allmänhet har att hantera. 

 
Disposition  
Studien är upplagd i två delar samt i två omfattande appendix. Den inledande delen analyserar 
ungdomarnas perspektiv på vad som var framgångsfaktorer och vad som gör att dessa finns 
kvar i utbildning. Anslaget är individcentrerat och tar utgångspunkt i ett salutogent perspektiv. 
I den andra delen summeras intervjuerna i relation till framför allt handledares och 
yrkeslärares uppfattning av vad som är framgångsfaktorer samt i relation till ett seminarium 
som hölls den 25 maj kring dessa frågor. I denna del presenterar vi också vår tolkning och 
våra slutsatser kring projektet. I appendix 1 redovisar vi ingående yrkeslärares och 
handledares syn på Järvalärling. Vi presenterar också utfallet av ett seminarium som hölls den 
28 maj 2012 utifrån frågeställningen vilka insatser är viktiga att satsa på för att målgrupper 
liknande Järvalärling ska lyckas?  
 
Material och metod 
Vår utvärderingsmetodik tar sin utgångspunkt i Hertting & Vedungs tre styrningsdoktriner för 
utvärdering av offentlig verksamhet (2009 samt Vedung 2009) där särskilt brukarperspektivet 
lyfts fram. Genom detta perspektivval förskjuts fokus från politiken och professionella 
tjänstemäns perspektiv till brukarens behov och förutsättningar. Studien tar tillvara 
deltagarnas synpunkter för att genom deras erfarenheter lyfta framgångsfaktorerna. 
Utvärderingen bygger på kvalitativa intervjuer med deltagare, handledare, lärare och aktörer 
som arbetar med målgrupper liknande Järvalärling. 

Under intervjuerna har vi vinnlagt oss att utgå från informantens egna ord samt 
tillåtit oss att öppna upp intervjun utifrån intervjupersonernas egna uppslag, infallsvinklar och 
intressen. Vi har följt en intervjuguide som finns presenterad i appendix 2. Utöver 
intervjuerna bygger utvärderingen på informella samtal med personal och styrgrupp för 
Järvalärling (endast fältanteckningar). Vid dessa samtal har utvärderingens innehåll, 
inriktning och omfattning diskuterats. De informella samtalen har syftat till att ge en tidig 
återkoppling på utvärderingens resultat. De två metoderna har kombinerats för att tillsammans 
ge en djupare förståelse för Järvalärling som metod och praktik vilket finns redovisat dels i 
appendix 1, dels i den avslutande summeringen. 
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Intervjuerna har genomförts enligt följande: 
 

- Intervjuer med elever: fyra intervjuer genomfördes på i Hantverksakademins lokaler i 
Husby, en intervju genomfördes på ett café i Vällingby och en intervju utfördes via 
telefon.   

- Ett seminarium har genomförts där aktörer som arbetar med frågor liknande 
Järvalärling deltog. Seminariet genomfördes i Arbetsmarkandsförvaltningens lokaler.  

- Två möten har genomförts med styrgruppen för Järvalärling. 
- Två möten har genomförts med lärare på Järvalärling också i lokalerna i Husby. 
- Handledarintervjuer har genomförts på respektive lärlingsplats. 

 
Samtliga intervjuer med eleverna och seminariet har spelats in i syfte att undvika missförstånd 
och för att möjliggöra en djupare analys. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. 
Intervjuerna med eleverna tog drygt en halvtimma vardera medan seminariet tog ca 1 timma 
och 20 minuter. Sammanlagt valdes tio elever ut där kriteriet har varit att samtliga skulle ha 
slutfört utbildningen på Järvalärling. Av de som tillfrågats valde sex elever att delta. 
Konfidentialitet har utlovats och innebär att inspelningar och transkriberingar förvaras på ett 
sätt som gör att ingen utomstående har tillgång till materialet. Intervjuerna har avidentifierats i 
syfte att ingen utomstående ska kunna identifiera en enskild person vid skriftlig eller muntlig 
rapportering.  

Genom Järvalärlings utbildningssamordnare fick vi hjälp att boka tider med 
respektive elev. Av tio elever kom sex till de inbokade mötena. Intervjuerna tog plats i 
Hantverksakademins lokaler i Husby. De elever som inte kom vid första tillfället kontaktades 
ånyo och bokades in vid ytterligare fyra tillfällen men valde, trots detta, att inte ställa upp.  
 
Tematisering av intervjuerna 
I de diskussioner vi har fört med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning har anslaget 
kommit att kretsa kring fem övergripande områden som man utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet vet har betydelse för ungas integration till samhället. Respektive område behöver 
brytas ner i olika konkreta frågor som individen har att ta ställning till vilka finns redovisade i 
appendix 2. De fem områden utgörs av:  
 

Sociala nätverk: vem umgås man med innanför och utanför sin 
arbetssituation/lärlingskapet? Vilka är de viktiga referensgrupperna? Vad 
uppfattar individen som stödjande i dessa sociala nätverk för hennes 
strategi/handlande inom ramen för projekt och med perspektiv på framtiden.  
Motivation: vad skänker motivation för självet/identitetsformeringen och vad 
upplever deltagarna är deras incitament för fortsatt deltagande i 
lärlingsprojektet? Hur kan man bryta gamla vanor? 
Familjekonstellationer: storlek, ursprung och sammansättning, vilken 
betydelse har familjen för individens normer? Vilken trygghet och status ger 
familjen? Vilka sammanhang upplever individen som trygga och självklara i 
relation till sammanhang som präglas av osäkerhet? 
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Utbildningskapital: hur ser familjernas utbildningsbakgrund ut (nivå och 
inriktning), finns det en korrelation mellan hemmiljö och vad individen själv 
strävar efter?  
Symboliskt kapital: vilka egenskaper/beteenden tillmäts ett värde i de 
sammanhang ungdomarna befinner sig i? Vad ger status och därigenom också 
individerna självförtroende och något att relatera sig till i sina strävanden? Vilka 
sociala relation tillerkänner ungdomarna/de unga vuxna särskilt stort värde?  

 
Utöver dessa har intervjuerna också lyft följande teman: hur ser deras framtidsplaner ut och 
på vilket sätt länkas framtidsvisionerna till deras nuläge och deltagande i projektet? På vilket 
sätt blir lärlingstiden ett redskap för individerna att förverkliga sig själv och vilka 
konsekvenser får detta för deras sociala sammanhang utanför projektet? Intervjuerna kom 
även att handla om andra aspekter knutna till deras tankar om sig själva, samhället och 
framtiden. 

I varierande grad har dessa områden/teman har fångat upp faktorer som har 
betydelse de lyckosamma resultat som ungdomarna uppvisar. Utöver dessa på förhand 
definierade kategorier noterade vi successivt under intervjuomgången att det dök upp 
områden som vi på förhand inte hade föreställt oss. Bland annat att ett tema handlar om när 
individen insåg att den inslagna ”breda” vägen som kantats av t.ex. kriminalitet, 
systemutnyttjande, frivilligt bidragsberoende etc. (innan eller under Järvaprojektet) enkelt 
uttryckt ledde dem längre bort från en önskvärd integration till samhället. Påfallande är att 
målsättningar, när väl denna insikt vuxit fram, är högst modesta, nämligen att klara sig själv 
(oberoende), ha ett eget boende (trygghet), bilda familj (sammanhang) och leva ett ”svensson-
liv” (kontinuitet och förutsägbarhet). När väl denna insikt slagit rot hos individen var det inte 
längre frågan om en motivationsproblematik.  
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2. Ungdomars syn på Järvalärling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leila är 24 år och uppvuxen i Rinkeby med sin mamma. Leila hoppade av sista året på gymnasiet. 
Hon saknar slutbetyg. I fem år gick hon sysslolös. Samtidigt som hon hoppade av skolan flyttade 
hennes mamma till England. Leila flyttade då till en egen lägenhet som mamman betalade. Under två 
år behövde Leila inte anstränga sig för att hitta en egen försörjning. Efter två år drogs underhållet in. 
Leila flyttade då till sina mostrar där hon fortfarande bor. Leilas sociala nätverk och familj består till 
största delen av personer med utbildning. Hon fick tips om Järvalärling från en kompis pappa och 
sökte en plats. Järvalärling kändes som ett bra alternativ och hon hoppades få arbetsmeriter. Idag 
genomför hon lärlingspraktik på ett företag som säljer färg till målerifirmor och byggbolag. Leila har 
ansvar för lager, beställningar och kundkontakter. Hon trivs bra och får ta ansvar för verksamheten. 
Möjligheterna till arbete uppfattar hon är goda efter avslutad utbildning. Leila vill komplettera sina 
gymnasiebetyg så att hon får högskolebehörighet. Hon är arg på sig själv för att hon låtit fem år gå till 
att inte göra någonting och skulle ha önskat att hon hade haft alternativ till skolan tidigare.  
 
Abbas är en kurdisk kille på 24 år som kom till Sverige 2007 i samband med att han gifte sig. Abbas 
har två barn. Kvar i Irak finns hans föräldrar och syskon. Studiebakgrunden är otydlig, han har inte 
heller någon studiebehörighet från Sverige. Abbas arbetar som guldsmedslärling och har sedan 
tidigare erfarenhet av yrket då hans far är guldsmed. Genom lärlingsplatsen har han fått mycket stöd 
när det gäller kontakter inom branschen samt bättre språkförmåga. Abbas har tre månader kvar av sin 
lärlingstid men har redan nu börjat söka jobb med stöd av Järvalärlings coach. Arbetsmarknaden för 
en guldsmed är begränsad. Snarare efterfrågas säljare i butik. Om han inte får ett arbete inom 
guldsmedsbranschen kan han tänka sig andra yrken. Abbas kontakt med det svenska samhället är 
begränsad och sker främst genom Järvalärling. I och med att han var rätt gammal när han kom till 
Sverige har de första åren handlat om att förstå det svenska samhället för att sedan successivt skapa sig 
sociala nätverk. Abbas valde en bransch som han kände till och kunde identifiera sig med.  
 
Zara är 24 år gift och har två barn. Hon har 9-årig grundskola men är obehörig i matte, svenska och 
engelska. Hon har bott i Sverige i 13 år. Som 19-åring flyttade hon tillbaka till Irak för att under ett år 
bo hos släktningar. Zara kom i kontakt med Järvalärling via socialen och Jobbtorg. Idag har hon plats 
som frisörlärling. En motivator till att börja på Järvalärling handlade om att det fanns ekonomiska 
incitament i form av CSN. I och med att Zara har två barn kändes försörjningen som den viktigaste 
motivatorn att göra något.   
 



	   9	  

Ahmed är 24 år och har olika erfarenheter bakom sig. Han har bland annat suttit i fängelse vid 3 
tillfällen. Han är uppvuxen i Rinkeby och bor tillsammans med 6 systrar och en ensamstående mor. 
Han hoppade av skolan i sjätte klass, gick individuella programmet på Blåsut men fick avbryta 
utbildningen då han blev straffmyndig och tvingades avtjäna ett straff. I fängelset läste han igen en del 
av sina betyg och sedan två år är han på Järvalärling (med ett mindre avbrott på 8 månader för 
ytterligare ett fängelsestraff). Idag har Ahmed lärlingsplats som plattläggare och kakelsättare, 
dessvärre har hans handledare försvunnit och går inte att få tag på vilket har gjort att Ahmed nu 
upplever sig stå utan lärlingsplats. Motivationen att hålla sig på den smala vägen (lagliga sidan) idag 
är stor men samtidigt svår att upprätthålla. Samtalet kretsar mycket kring att hålla sig från att begå 
brott. Ahmed är medveten om hur lätt man kan ”trilla dit”. Å ena sidan resonerar han om att det inte är 
värt att ha blåljus efter sig 24/7 (timmar/dygn per vecka), å den andra sidan har han svårt att bryta sig 
loss då lojaliteten till sina vänner och området och de etablerade sociala nätverken är stor. I framtiden 
hoppas Ahmed att han har ett jobb, egen lägenhet i Rinkeby och en massa barn.  
 
Ibrahim är 19 år och kom tillsammans med sina föräldrar och syskon till Sverige 2007 från Irak. Han 
kommer från en välutbildad familj. Hans syster läser till läkare i Irak och hans bror studerar till 
mekaniker i Stockholm. Utöver dessa har han också en lillasyster på 11 år. Ibrahim arbetar som 
frisörlärling och trivs väldigt bra. Ibrahims första år i Sverige var struliga. I början hade han svårt att 
hitta motivation för studier vilket gjorde att han hoppade av gymnasiet efter ett år. Han uppfattar att 
språket och den nya kulturen var så annorlunda och det tog ett tag innan han förstod koderna. Nu 
upplever han att han både är motiverad och att utbildning är vad som gäller. Han har tidigare jobbat 
extra som plattläggare vid sidan av studierna. Han har provat två olika gymnasieskolor. Han är lite arg 
på sig själv för att han inte tog tillvara på tiden när han gick på gymnasiet. Han upplever att han 
genom Järvalärling fått möjlighet att bryta ett dåligt mönster.  
 
Armin är en 21 årig kille från Iran som flyttade till Sverige för åtta år sedan. Armin kom i kontakt 
med Järvalärling via förra rektorn för Järva. Armin bor fortfarande hemma. Hans far driver 
byggföretag och hans mor som arbetar inom hemtjänsten. Armin är den enda av Järvaungdomarna 
som fått en anställning efter lärlingstiden. Idag jobbar han som målare på samma firma som sin 
lärlingsplats. Armins svenska är väldigt bra jämfört med övriga vi intervjuat. Han är målinriktad och 
har använt sig av de resurser som funnits tillgängliga för att ta sig dit han är idag.  
 
 
En andra chans 
I intervjuerna har vi fokuserat på vad det är i Järvalärlings koncept som motiverar och har 
motiverat ungdomarna att fullfölja utbildningen. Mest framträdande är att Järvalärling gett 
dem en ny chans trots att de strulat tidigare. Gemensamt för alla är att de upplever att 
Järvalärling inte känns som en skola utan snarare som en riktig arbetsplats där man blir 
betraktad som vuxen med allt vad det innebär av ansvarstagande och förväntningar. Alla 
förknippar den ordinarie skolan med ett personligt misslyckande. Att fortsätta i skolan var inte 
ett alternativ då den snarare representerade ett hinder än en möjlighet. Samtidigt menar många 
att bäst vore om de hade avslutat sina studier inom den ordinarie skolgången. Järvalärling 
erbjuder i denna bemärkelse något annat än en förstärkning av minnet av ett misslyckande 
(Aaltonen 2012). Genom Järvalärling har man fått en ny chans och en tydlig målsättning - ett 
yrke. Och nu handlar det om att finna en identitet genom det vilket ger tillhörighet i samhället 
och en plattform att utgå ifrån om man senare i livet vill något annat. Ibrahim menar att: 
 

Nu vet jag att det kommer bli så och så och hur jag ska göra. Även om jag inte får jobb, jag vet 
olika vägar för vad jag kan göra. Det är inte så många som önskar få jobb. Jag älskar mitt yrke, 
jag har ett yrke. /---/ Det som varit bra är att den ger dig chans, den ger chans för dem som 
förlorat allt, som inte tänker som blir trötta på plugg och sånt. För mig… jag kom hit och hatade, 
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som jag sa, skriva, plugga. Det är därför, när jag fick den här chansen. Det är inget med plugg att 
göra. Det är därför, den ger chans. Du kan fixa en framtid härifrån.  

 
Utbildningen är konkret och genom den kan ungdomarna börja se sig själva på ett nytt sätt, i 
en ny roll som representerar något annat än vad de kommit ifrån. Erfarenheten som 
förmedlades är att studier i nuläget inte sågs som en utväg. Däremot kan studier bli ett senare 
alternativ. I slutet av våra samtal pekade många av ungdomarna på att de nu kunde tänka sig 
att läsa in den behörighet som de saknar vilket antyder att de två åren på Järvalärling gett dem 
ett annat förhållningssätt till sig själva och utbildningsväsendet i stort.  

En viktig faktor som lyfts fram är utbildningssamordnarna på Järvalärling. De 
flesta elever berättar att trots att de har strulat så har de alltid fått komma tillbaka. Man har 
hållit kontakten även när man inte deltagit i någon verksamhet vilket har gjort att de alltid 
känt sig välkomna tillbaka. Järvalärling erbjuder i detta avseende uthållighet och en möjlighet 
för ungdomarna att få börja om. Så här kunde det låta:   
 

Att jag lyckats här beror mycket på Tone. Hon har hjälpt mig mycket och varje gång jag har 
kommit hit har hon gett mig en ny chans. Hon tror mycket på mig, det var det och de andra 
lärarna. /---/ Det är som jag har sagt att Tone och alla här har sagt hur du går ut istället för att gå 
till stan. Hur du ska göra och vad som händer sen, hur man kan göra för att träna upp sina 
kunskaper inom bygg och så där. Det är det som har funkat, att dem varit hjälpsam. /---/ Man 
kan säga att hon höll den här skolan, för hon typ, om en elev inte kom hon ringer den, hon typ 
besöker och varför kom du inte, varför kommer du inte. Hon bryr sig väldigt mycket. 
 

När det gäller kontakter med samhället har Järvalärlings utbildningssamordnare framför allt 
varit viktiga för Ahmed, Zara och Abbas. De lever relativt isolerade sett till (etniskt) 
”svenska” nätverk varpå Järvalärling har varit ett stöd för att hjälpa dem igenom olika delar 
av systemet. Att all personal pratar svenska har också haft betydelse framför allt för Abbas, 
Armin och Ibrahim som kommit senare till Sverige än Leila, Zara och Ahmed och som 
behöver mer träning i hur det fungerar i Sverige. Att utbildningssamordnarna framträder så 
starkt hänger samman med att de har överblick av ungdomarnas hela liv och vardag. 
Yrkeslärarna representerar motsatt utbildningssamordnarna en yrkesförebild som ungdomarna 
kan ta efter. Rollfördelningen mellan de vuxna på skolan fungerar bra och för ungdomarna 
innebär det kontinuitet och förutsägbarhet.  
 
Kritiska insikter 
Skälen till varför de unga tog steget att påbörja utbildningen varierar kraftigt. Alla har sina 
egna berättelser om vad som påverkat dem. När det gäller Leila beskriver hon att vändningen 
kom när hon åkte till Afrika.  
 

Man måste vakna, man ser ju så mycket runt omkring sig hur dem har det. Jag har aldrig varit i 
Afrika så jag var där, sommaren innan jag började här. Det fick mig också att vakna, jag såg hur 
folk hade det där och så får vi gratis utbildning och allting och vi tar inte ens chansen. Dem där 
gör allt för att få en dag i skolan, så jag tänkte lite. 

 
I Afrika fick Leila möjlighet till distans och perspektiv på sitt eget liv vilket gjorde att hon 
kunde se sig själv och sina möjligheter i ett annat ljus. I kontrast till sin egen berättelse 
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beskriver Leila även varför många av hennes kompisar som ännu befinner sig i en 
problematisk situation inte kommit att göra samma resa som hon. Hon menar att de inte 
upplevt något av betydelse som gjort att de måste tänka till.  
 

De har inte sett svårigheter tror jag, eller nåt måste det vara, för de flesta som har gått här, de 
flesta bor ju hemma, så de flesta får allt, så de känner inte nån push, gå och jobba själv eller 
nånting. Det är det som är jobbigt. 

 
Ahmed å sin sida har familjen som inre motivation. Han är enda mannen i hemmet och har 
förstått att han utgör en viktig person för sin mor och sina systrar. Han säger:  
 

Jag har 6 systrar hemma. Om man lägger ihop dem med min morsa har jag sju kvinnor och jag 
måste vara där så att de känner sig trygg, jag kan inte göra det när jag sitter bakom lås och bom. 
Så det var enkelt, synd att det tog så lång tid. 

 
Den kritiska insikt som Leila lyfter fram kan bäst beskrivas som kontrasten visavi Afrika och 
hennes förvärvade erfarenhet att ungdomar i Sverige har det mycket bra i jämförelse med 
andra. Ahmed pekar på en gryende insikt knuten till genus och upplevelse av mansrollen i 
relation till sin familj och hans föreställda ansvar knutet till sin könsroll. Både Leila och 
Ahmed har vuxit upp i Sverige och upplever att de haft det ”för” lätt och lärt sig att utnyttja 
systemet, och att de själva inte har tagit ansvar för sin egen situation. Man upplever också att 
man varit otacksam mot samhället där man tagit förgivet att man ska få allt utan 
motprestation. Man har missat att ta tillvara sina möjligheter vilket de är medvetna om. 
Järvalärling blir i detta sammanhang en väg tillbaka, men inte förrän den egna insikten 
vaknat. 

Ytterligare upplevelser av kritiska insikter har Abbas, Armin och Ibrahim som 
kom till Sverige när de var i tonåren. De bar alla med sig erfarenheter från ett annat 
samhällssystem och är angelägna om att snabbt komma in i det svenska samhället. 
Utmaningen ligger i att bemästra språket vilket de såg som den primära nyckeln för att lyckas. 
Abbas har svårare i och med att han inte kommit genom grundskolan medan Ibrahim och 
Armin haft lätt för sig och behövt ha lite tid innan de förstått hur de ska röra sig i samhället. 
Ibrahims vändning kom i och med flytten till Sverige. Han berättar:  
 

Vi säger nån’ som har varit blind hela sitt liv vi säger, sen från ingenstans han ser ljus förstår du 
vad jag menar, sen så han vet inte vad han ska göra, har säger varför var jag blind hela denna all 
den här tiden, jag har inte sett ljus, alla här, de lever här, fattaru’? Alla de här åren jag bott i mitt 
land, alla här som lever i mitt land, alla blinda fortfarande, de som är där som inte kommit över 
gränsen du vet, typ gränsen till Europa, de är fortfarande blinda.. 

 
Ibrahim uttrycker likt Leila en kontrasteffekt som bygger på tidigare erfarenheter. De 
möjligheter han upplever att Sverige erbjuder hade han tidigare inte kunnat föreställa sig. Det 
är lite av ett uppvaknade och chock där han tänker på alla de som inte vet vad han nu vet, 
vilket är personligt jobbigt då även han kanske hade gått miste om denna erfarenhet.  
 
Upplevelse av Järvalärling – gruppstorlek och utsträckning över tid 
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Många upplevde i början att man hade för stora grupper och att det blev som en fritidsgård 
klassen. De berättar att unga från området haft en vana att utnyttja den ”svenska snällheten” 
där man vet att man kommer undan med det mesta. De uppfattar att för att lyckas med 
utbildningen bör skolan ställa tydliga krav på ungdomarna, kanske t.o.m. genom att skicka 
hem de som är där och förstör för andra. Leila resonerar kring det egna ansvaret och skolans 
uppdrag:  
 

Ja, jag tycker inte man ska få välja för mycket. De unga som går här är inte vana vid regler så 
när de får välja fritt blir det konstigt. Så om man säger till, här ska du vara och om du är 
frånvarande mer än tre dagar, säg första två månaderna, då man tar in dem och pratar varför, 
tycker jag är jättebra. För vissa tänker tre dagar och jag har inte åkt fast, de låter mig fortsätta. 
Det tycker jag är dåligt.  

 
Gemensamt är att man uttrycker önskemål om tydlighet på så sätt att man vill se 
konsekvenser knutna till beteende samtidigt som man är medveten om att många av de som 
kommer till Järvalärling inte är vana vid regler och sanktionssystem.  

När vi berättar om det nya upplägget där man är på lärlingsplats i 8 månader 
snarare än under två år får vi olika reaktioner. För Leila, Ibrahim och Armin som har en familj 
med akademisk bakgrund passar ett åtta månaders upplägg bra. Leila tycker att man på den 
tiden bör ha kunnat visa vad man går för hos en arbetsgivare. För Abbas, Zara och Ahmed 
och är det inte samma sak. Abbas och Ibrahim som är nya i Sverige har en längre 
introduktionsresa än t.ex. Leila och de behöver ett och samma sammanhang under längre tid 
för att både lära sig språket och förstå samhällets olika delar. Ahmed är för all del uppvuxen i 
Sverige men han har varit utanför samhället under en så lång tid att en åttamånaders period 
inte bryter några mönster.  

När det gäller introduktionstiden tycker samtliga att det är bra att man tvingas 
fokusera på en grej och att man kommer ut på praktik snabbare. Om man pendlar mellan för 
många yrken under introduktionen riskerar tiden att gå och i slutändan har man inte lärt sig 
någonting. En annan viktig del i Järvalärling är att den också erbjuder möjligheter för 
ungdomarna att kunna läsa in sin grundskolebehörighet på Hantverksakademins 
gymnasieskola Blåsut. Leila och Ibrahim ångrar att de inte passat på att bättre använda denna 
möjlighet under tiden de varit på lärlingsplatsen. När lärlingstiden är avslutad blir tröskeln till 
studier återigen ganska hög.  
 
Referensgrupper och identifikationer 
Det sociala nätverket är viktigt för alla ungdomarna och här återfinns en skillnad mellan 
Leila, Armin och Ibrahim som har ett utbildningskapital med sig hemifrån och de övriga. 
Deras upplevelser är att familjen stödjer dem samtidigt som de också ställer krav. 
Ungdomarna jämför sig med andra som arbetar och tycker det är pinsamt att de själva inte har 
kommit längre än vad de har gjort. Leila beskriver bland annat att när hennes kompisar kom 
hem från jobbet hade hon inget att berätta vilket gjorde att hon kände sig utanför. Hon 
beskriver hur det kändes att inte ha något att göra:  
 

Man ser runt omkring sig varje dag, du tar bussen. De flesta du ser på bussen kommer hem från 
jobbet eller är på väg dit. Man känner sig som en utomjording, man bara vandrar i landet. Det 
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var konstigt. /---/ Sen är det ju tråkigt, för de flesta av mina kompisar, alla typ går på universitet 
eller jobbar men så kommer dem ut, men jag mådde dåligt att bara sova så länge medan alla är 
på jobb, sen träffas vi ändå efteråt. Har du gjort något, varit i skolan och så har jag varit hemma 
och sovit och kommer ut, så det kändes lite tråkigt. 

 
Ibrahim är inne på samma tema.  
 

Tänk en kille som är 17 år, nu hoppar jag av från skolan, varför ångrar han sig när han är 19-20. 
Man ångrar sig mer och mer när man blir äldre för det jag gjorde, jag har slösat tid, jag har 
slarvat för mycket, jag har tappat många chanser. /---/ Jag tänker vad ska jag göra sen. Jag är 20, 
många killar som är 22-23 har ingenting fortfarande. De har inget körkort fortfarande. Det är 
krig mellan mig själv, jag måste visa för mig själv att jag kan hålla ord. Jag kan lura andra, men 
jag kan inte gömma mig för mig själv. Även om jag ändrar min personlighet så kommer jag 
alltid komma ihåg vad jag lovat mig själv.  

 
Att jämföra sig med relevanta andra och kunna identifiera sig som likadan är betydelsefullt 
för ungdomarna. Dessa ”relevanta andra” bildar ett slags referensgrupper som bekräftar deras 
egen position i samhället, endera som ett misslyckande eller som uttryck för tillhörighet. I 
dessa fall lyfte ungdomarna upp känslan av utanförskap och vad det kan innebära för deras 
framtid. Att länka identifikation till andra innebär också att de successivt får perspektiv på sin 
egen framtid. Berättelsen om sig själv blir viktig. Man jämför sig med andra och hur de 
lyckats samtidigt som man också förstår hur man själv kommer betraktas om man inte gör 
något. Vidare jämför man sig själv och sin egen utveckling med andra i den egna 
omgivningen som har stått still. Ibrahim berättar:  
 

Efter att jag har lämnat Tensta, jag har tänkt att fortsätter jag med dem jag får ingenting. /---/ De 
börjar hata mig lite. Jag märker det, även om de säger att det är bra att jag gått vidare, du har 
gjort något bra, men jag ser det. De har inte gått upp ett steg än, inte jag heller. När jag är färdig 
här, då har jag gått upp ett steg.  

 
Ibrahim beskriver sina kompisar i relation till sin egen utveckling. Han förstår att han har 
brutit ett mönster men innan han kan säga att han lyckats måste han slutföra utbildningen. 
Först då kan ha säga att han gått upp ett steg i sin utveckling. Ibrahim är ändå mån om sina 
kompisar och när Järvalärling öppnade upp för nytt intag var han snabb på att tipsa sina 
vänner att söka en plats. En av hans kompisar deltar också på Järvalärling, vilket betyder 
mycket för honom:  
 

Ja, när de öppnade på nytt igen, han fick plats. Jag önskar alla ska komma in, att de får något 
bra. men dem flesta tänker det är för lång väg, det tänkte jag också först, jag håller tummarna för 
det här, att det kommer gå. För att se vad som kommer hända. Det är därför jag försöker klara 
det här. 

 
Här framträder Järvalärling som ett alternativ där de unga kan föreställa sig en framtid och ett 
yrke. Upplägget är belönande för den personliga utvecklingen och man har med sig både 
yrkesstatus, referenser och erfarenheter som man sedan även vill att andra ska få möjlighet 
till. När det gäller utbildning och skola ångrar samtliga att de inte tagit sin examen. De förstår 
vikten av en utbildning och säger att det är en förutsättning samtidigt upplever de att ju äldre 
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de blir desto högre blir tröskeln att vilja gå tillbaka till skolan. Här lyfter de fram Järvalärling 
som en bra början där de kan skapa sig ett CV och få referenser för framtida arbete. Här lyfter 
Ibrahim och Abbas utbildningssamordnare Anja som ett stöd för att ta ytterligare ett steg i 
karriären. Ibrahim berättar om hur han sökte extrajobb istället för att stjäla. Ibland kan 
alternativen förefalla väl drastiska: 
 

Antingen man går och rånar eller sånt, eller man sköter sig och jobbar. Jag vill inte gå till den 
här sidan så jag frågade farsan vad ska man göra för att få jobb. Han sa visa CV, de får jobb. Jag 
får jobb, tack! Sen jag kom till Anja, hon fixade CV till mig, sen efter en vecka jag ringde henne 
och sa att jag har fått jobb, jag sökte. Så det är inte svårt. Du måste fixa ett papper på det du har 
gjort, som berättar om mig på nåt sätt som är bra.  

 
Här kan vi se hur Ibrahims far representerar ett första vägledande stöd som han därpå löser på 
egen hand med hjälp från utbildningssamordnaren på Hantverksakademin. Järvalärling utgör i 
detta sammanhang deltagarnas förlängda och förstärkta sociala nätverk som gör det möjligt 
för dem att ta ytterligare ett steg ut i samhället. När det gäller Abbas framtid vill han inget 
hellre än att jobba men behövde stöd för att hitta ett nytt arbete då hans val av inriktning visat 
sig ha en allt för begränsad arbetsmarknad för att det ska vara troligt att få en anställning. 
Ahmed i sin tur har haft otur i och med att hans handledare av någon anledning bara försvann 
och upplevelsen han förmedlar är att detta är bortom hans egen kontroll. I sak är det korrekt 
att han inte hade med sin handledares bortavaro att göra, samtidigt är det slående att detta blir 
till ett argument för honom att successivt falla tillbaka på gamla mönster, till hans kompisar 
som inget gör om dagarna och som ägnar sig mest åt småbrott. Ahmed ser detta som ett 
problem som kan leda till trubbel även för honom men samtidigt betyder kompisarna så 
mycket att han inte vill ge avkall på det sociala sammanhanget. Långsiktigheten i yrkesvalet 
ställs härigenom emot tryggheten i det invanda och den erfarenhet han har förvärvat genom 
lärlingsplatsen är inte tillräcklig för att ge honom kraft att stå emot ”det gamla”. Han 
beskriver hur han snabbt ändrat på sina vanor:  
 

För den senaste veckan har jag inte gjort det, det har varit jobbigt. Jag har inte gjort någonting 
och typ vaknat 7 på morgonen, den tid jag ska jobba, ibland kl 6 också. Och sen när jag är 
hemma och jag inte går till jobbet. Då blir allt tråkigt och jag går till centrum för att kolla vad 
grabbarna gör. Och om jag går till grabbarna de bara säljer knark och jag vill inte gå tillbaka till 
det där. Och om det blir så där då kommer så småningom brott efter brott, då blir det fett straff.  
/---/ När man kommer ut på dagarna, man har inget att göra, då ser man alla och allt, fattaru. Då 
kanske man träffar på en som har med sig konfu (vapen?) och en annan som säger att man ska 
gå och göra en grej, eller på en annan som har automatvapen, eller du själv som går omkring 
med automatvapen, eller annan som håller utkik åt dig. Då blir det ett plus ett. Helt plötsligt du 
har ett gäng som kan utföra ett rån. 

 
Även här handlar det om tillgång till trygga referensgrupper som ger individen, i detta fall 
Ahmed ett igenkännande och därigenom också bekräftelse på vem man är. Att snabbt komma 
in i gamla mönster känner vi igen från många historier som handlar om unga utanför 
samhället. Mönstren tycks också vara nära sammankopplade en upplevelse av begränsning i 
valmöjligheter. När en handledare faller bort finns endast det gamla kompisgänget som 
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alternativ. I Ahmeds fall har lärlingsplatsen inte erbjudit ett så stabilt nätverk att det innebar 
att han kunde skapa nya lösningar för sig själv.  
 
 
Framtid, krav och förväntan 
Ibrahim berättar om sin utbildningserfarenhet och beskriver hur hans kompisar på Tensta 
gymnasium gjorde allt annat i skolan än att just plugga. Han jämför Tensta gymnasium med 
Globens gymnasium där man var tvungen att prata svenska på lektionerna. Han upplevde att 
språkkraven var till fördel för hans möjligheter till integration. I kontrast till Globen beskriver 
han slappheten i Tensta och vad den egentligen innebar för ungdomarna.  
 

När jag var i Tensta gymnasium, det var två tre år sedan. Jag hoppade därifrån, jag bytte skola, 
fast det var inget misstag jag gick i Globen, restaurang du vet, först när jag kom in till Globen 
jag kunde inte svenska. Eftersom Tensta, vi pratade bara vårt hemspråk, i klassrummet, ute, 
varsomhelst. Du vet, lärarna, vi pratar med henne på arabiska och hon svarar på svenska. Vi 
förstår vad hon säger fast vi gör inte det ändå. Vi försökte bara irritera dem, att så här försöka 
leka. Vi har ju gått i skolan, vi spelar biljard, vi käkar lunch, vi går hem, det var det enda vi 
gjorde. Alla fick CSN, jag fick CSN. Jag fattar inte varför, det är bra så här. Det är därför alla 
älskar Tensta gymnasium. /---/ Vilket gymnasium gillar du mest? Dem kommer säga Tensta. För 
Tensta har frihet, eller ganska. Nu har de gjort hårdare regler men förut…, de hade frihet du vet, 
man kunde göra allt möjligt, dem var inte i skola på riktigt. Det var så här, du går bara och tittar 
på tjejer, jag vet inte vad, käkar, dricka. Dem fixar bästa maten i världen. Jag vet många 
kompisar som byggt kroppar. Deras kropp har blivit så här, från smal till tjock och knallig. Plus, 
de fick allt, frukt, frukost till och med. Om du bad skolan, de älskade det, de gör det fortfarande 
fast de gjort lite hårdare regler, inte så många som gillar det. Inte jag, när jag gick på Globen, 
kommer jag en minut försent till lektionen, det blir 20 minuter kvarsittning för mig, kommer jag 
20 minuter det blir hela lektionen jag sitter inne efter lektionen. 

 
Det finns många aspekter i Ibrahims berättelse ovan. Inte minst upplevelsen av kravlöshet i 
skolan där ungdomarna gavs möjlighet att skapa sina egna regler. Man använde skolan som 
ett verktyg för att förverkliga sig själv där det handlade om allt annat än skolarbete, t.ex. 
kroppsbyggande. Skolan såg till att de fick bra mat och ungdomarna fick t.o.m. betalt (genom 
CSN) för att göra det. Intrycket är att ungdomarna var väl medvetna om skillnaden mellan 
olika skolor och valde den som gav bästa belöning för stunden utan eftertanke om vilka 
konsekvenser detta innebar för dem själva samt raffinerade förmågan att använda systemet för 
sina egna syften. Det framträder en ”fritidsgårdskänsla” där man driver med lärarna och 
använder sitt modersmål som maktmedel för att kunna göra sin grej. Denna vana är uppbyggd 
och något de sedan tar med sig i nya sammanhang, vilket personalen på Järvalärling blev 
varse under första perioden av utbildningen. Språkkraven som Ibrahim lyfter som väsentliga, 
fanns inte på Tensta gymnasium vilket gjorde att man halkade efter som en funktion av att 
åberopa sin trygghet i ett hemspråk. Detta var också en anledning till att Ibrahim bytte skola 
till Globen. Här kan man se att Ibrahim successivt utvecklat förmågan att göra skillnad på 
kortsiktigt nyttomaximering och långsiktig strategi för sin egen framtid.  

När det gäller Abbas visade sig guldsmedsyrket vara svårt att försörja sig på. Få 
arbetsgivare anställer guldsmeder eftersom butiker inte tillverkar egna smycken. Istället söker 
de butikssäljare vilket har visat sig vara det stora hindret för Abbas. Närmaste alternativet i 
Abbas kunskapsrepertoar är att bli vakt snarare än att hitta ett yrke där han kan ta tillvara på 
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sin kompetens. Han vet inte vad han skulle kunna applicera sina guldsmedskunskaper på och 
heller inte vilka jobb som kan garantera en fortsatt karriär. Under samtalet kom vi in på att 
svetsare eller plåtslagare skulle kunna utgöra ett alternativ där han kan återanvända sina 
hantverkskunskaper. Men att gå från en yrkesföreställning om framtiden till en annan innebär 
en stor omställning när man lagt både ekonomi och tid på att utbilda sig till något helt annat. 
Vid frågor om ekonomi under lärlingstiden svarar Abbas:  
 

Om samma sak som hände mig, det här med CSN. Inte mer CSN, jag har fått ett år, det räcker, 
det blir mycket faktiskt, nu måste jag hitta ett jobb och kunna betala tillbaka så att jag kan leva 
ett bra liv. 

  
Abbas oro är stor för hur han ska kunna betala sin CSN-skuld. Samtalet präglas av stress i att 
inte komma vidare och kunna göra rätt för sig. Kring frågan om vad trygghet innebär för 
Abbas svarar han:  
 

Som andra som har ett jobb, ett fast jobb. De tänker inte så mycket, jobbet, de oroar sig inte. Det 
är det alltså. Om man har ett bra jobb, om man känner sig trygg med det här jobbet. Man 
kommer inte tänka så mycket om man får pengar eller inte. 
 

En kritik framträder kring Järvas första verksamhetsår där Armin upplevde verksamheten som 
rörig och ostrukturerad. Framförallt kritiserades avsaknaden av information om vad som krävs 
för att få gesällbrevet som målare.  
 

För det första jag trodde hela tiden, du vet när man jobbar som målare, då är man typ lärling. Då 
trodde jag att jag var lärling att jag kan räkna mina timmar. Man ska ha 4800 timmar och jag 
trodde att de timmarna jag var på skolan att dessa kunde räknas. Så satt jag en dag med en 
målare som frågade; hur många timmar har du. Jag bara, vad menar du? Alltså ingen hade 
förklarat för mig hur det är att vara lärling, praktikant. De här två åren kunde jag fått 
valideringen lite tidigare, jag hade kunnat räkna mina timmar. Om man har gjort valideringen 
hade jag kunnat gå vidare till en lärlingsplats som ger betalt.  
 

 
Samtliga elever hade föreställningen att lärlingsplatsen kommer garantera dem jobb när väl de 
var klara med sin utbildning. När de märkte att så inte var fallet ångrade de sig att de tog 
studielån. Viljan att göra rätt för sig är stor men risken framträder att de hamnar i en situation 
som de inte har verktyg att lösa på egen hand vilket skapar stress och oro inför framtiden.   
 
Summering av intervjuer - framgångsfaktorer  
Det råder inget tvivel om utbildningssamordnarnas stora betydelse för ungdomarnas 
framgångar. De har erbjudit uppföljning, nätverksstöd, jobbsökandeinsatser och nya chanser 
genom att deltagarna upplever att de har möjlighet att komma tillbaka trots att de för stunden 
fallit utanför ramarna. Yrkeslärarna har också stor betydelse för arbetsplatsträningen inte 
minst genom att vara en vuxenförebild och ge ungdomarna känslan av att skolan är på riktigt, 
att det finns krav och förväntningar på dem. Konceptet har sedan 2010 utvecklats mot ett mer 
individbaserat lärande vilket gör att lärarna inte tvingas hantera storgrupper vilket minskar 
risken att ungdomarna kommer in i gamla (och destruktiva) gruppbeteenden. Upplevelsen är 
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att det individcentrerade anslaget ger bättre fokus och riktning i verksamheten. Att skolan inte 
känns som en skola utan som en arbetsplats är också viktig för elevernas motivation. 

Vår upplevelse är att utbildningskonceptet för Järvalärling i sig är en signifikant 
faktor för att dessa sex har lyckats. Det är tydligt formulerat och bygger på en 
fingertoppskänsla för ungdomarnas behov och sociala situation som kommer genom att 
utbildningssamordnarna, yrkeslärarna och handledarna har byggt upp en relation med 
ungdomarna. Indirekt har Järvalärling bidragit till att hjälpa ungdomarna i att integrera sig på 
arbetsmarknaden men även i vissa delar av samhället. Här kan särskilt tillgången till nya 
referensgrupper lyftas fram som ett väsentligt inslag för dels de som konkret vill bryta med 
sitt ”gamla jag”, dels genom att de nya referensgrupperna representerar en vuxenroll som är 
hårt länkad till arbetslivet.  

Järvalärling följer sina elever även när det går dåligt. Vi får uppfattningen 
genom ungdomarna att man har ett uppföljningssystem där man kollar upp ungdomen och 
ligger på när de inte sköter sig, vilket också bekräftas i samtal med lärare och handledare. 
Lärare, utbildningssamordnare och praktikhandledare representerar en tydlig vuxenroll som 
inte är begränsad till den formella positionen. Att ungdomen har chansen att göra misstag och 
ändå ges nya möjligheter är också en framgångsfaktor. Handledarna på lärlingsplatsen liksom 
utbildningssamordnarna följer upp sina elever, ger tips, ibland fostran och utgör en förebild 
som ungdomarna successivt kommer att respektera. De som lyckats under sin lärlingstid har 
fått lära sig ta ansvar vilket gör att de successivt utvecklar en lojalitet till sina arbetsgivare 
vilket också förstärker känslan av att de är betydelsefulla för arbetsplatsen. Denna 
ömsesidighet innebär att det utvecklas nya positiva referensgrupper som alternativ till gamla 
sammanhang vilka löper risk att leda ungdomarna längre bort från en solid integration till 
samhället.  

Ungdomarna betonar betydelsen av att Järvalärling är tydlig med vad som gäller 
på skolan och vad som förväntas av dem. De efterfrågar tydlighet i krav och att det också 
framgår att deras beteende får konsekvens, endera som sanktion eller genom belöning. En 
pedagogisk avvägning behöver så klart göras när man bemöter unga som inte är vana vid 
regler. Det underlättar dock när ungdomarna inte längre befinner sig i grupp där de måste 
hävda sig själva gentemot lärare för att få ett erkännande bland sina kompisar, vilket 
illustrerar betydelsen av det individbaserade anslaget. Ungdomarna är medvetna om att de kan 
spela detta spel, men uttrycker ofta en stark vilja att hitta en form där de inte behöver göra så. 
Att gå ifrån klassrumsundervisning till individuell undervisning är i detta avseende en 
framgång.  
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3. Sammanfattning och slutsatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övergripande framgångsfaktor för Järvalärling har visat sig vara yrkeslärarnas och 
utbildningssamordnarnas förmåga att möta ungdomarna. Utbildningssamordnare och lärare 
har haft incitament att själva – spontant – utbyta resurser, avstämma strategier och formulera 
gemensamma plattformer för de elever man ansvarat för. När det gäller de ungdomar vi har 
intervjuat har Järvalärling lyckats med att skapa en relation med de berörda och man har 
lyckats med att få alla delar att fungera, från individens motivation och formulering av 
framtidsplan, till praktiskt lärande och vidare till lärlingsplats. Intervjuerna visar att 
ungdomarna i efterhand uppfattar att det hade varit bäst om de, trots problemen de upplevde i 
den ordinarie skolan, hade kämpat sig igenom den. Vi kan därför konstatera att trots en 
välfungerande struktur som omgärdade dessa lyckosamma exempel vilken innebar att man på 
Järvalärling lyckats med att bygga individens självförtroende som successivt bidragit till att 
bryta negativa mönster, är grundförutsättningen att deltagarna har nått en ”kritisk insikt”. I 
grund och botten handlar den om att deltagarna själv uppfattar att de äger frågan om sin egen 
framtid. Exemplet med lärlingen som uppfattade att han saknade lärlingsplats i och med att 
handledaren hade försvunnit (!) visar att ungdomarna ännu är mycket sårbara och att det är 
mycket lätt att falla tillbaka på ”gamla strukturer”, dvs. sociala nätverk som de delvis har valt 
att lämna.  

Järvalärlings verksamhet bygger på en nätverksstruktur där man är beroende av 
samarbete dels internt (mellan olika aktörer inom Hantverksakademin), dels externt (med t.ex. 
praktikarbetsplatser) för att fullgöra sina uppdrag. En anledning till att man lyckades mindre 
bra med de övriga ungdomarna i Järvalärling kan vara att det inte funnits tillräcklig med 
resurser för att kunna följa upp alla elever samt att vissa elever saknat motivation eller inte 
upplevt tillräckligt positiva incitament med utbildningen. Framgångsfaktorerna bland de som 
fullföljt sin utbildning är definitivt att de själva har tagit sig till Hantverksakademins lokaler 
och att de, på högst individuella sätt, nått en insikt om långsiktigheten i sina tidigare liv i 
jämförelse med vad de upplevt inom ramen för Järvalärling. Att få misslyckas, men ändå 
komma tillbaka trots långt uppehåll, ger tveklöst en känsla av att man har ett värde. Idag 
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hänger stor del av verksamheten på utbildningssamordnarens förmåga att fånga upp och hinna 
med sina ”uppföljande” uppgifter samt utöver det också att hitta en bra lärlingsplats. I 
Järvalärling är man beroende av utförandeaktörer bland annat i form av arbetsgivare som 
skapar lärlingsplatser för de unga.  

I Järvalärlings nätverk ingår idag aktörer som utbildningssamordnare, 
arbetsgivare, socialtjänst, försäkringskassa, skola m.fl. Detta nätverk koordineras informellt 
av utbildningssamordnaren på Järvalärling. Utbildningssamordnaren har i Järvasammanhang 
en känsla för verksamheten där insatser sker på basis av individens behov vilket inneburit att 
utbildningssamordnarna i detta sammanhang har utgjort systemets nav genom att vara 
ungdomens förlängda arm ut i samhället och med sin kompetens kunna sortera information, 
ge råd och uppmuntra de enskilda ungdomarna utifrån deras förutsättningar.   

Intervjuerna med elever, lärare och handledare samt diskussionen i seminariet 
påvisar en gemensam bild över vilka framgångsfaktorerna är. Från positiva förebilder till 
efterfrågan om regler och struktur, motivation och vuxennärvaro som följer med över tid. 
Även betydelsen av symboliska markeringar (se appendix 1) lyftes fram av lärare och 
handledare av vilka tillgång till arbetskläder, diplom och hur man presenteras utgör viktiga 
delar av hur en yrkesidentitet successivt växer fram. Nedan bild ger en översiktlig summering 
av vad handledare, lärare och elever såg som framgångsfaktorer i Järvalärling.  
 

 
 
Avseende individnivån är det essentiellt att ungdomarnas bakgrund betraktas som den kanske 
viktigaste delen. Här finns en centralitet ifråga om t.ex. relation till skolan och till olika 
regelsystem och frågan om vilket stöd ungdomarna kan vänta sig från deras befintliga sociala 
nätverk. Knutet till detta är uppgiften att stärka individen att gå vidare i sin personliga 
utveckling/mognad som ger förutsättningar att etablera andra referensgrupper och 
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rollmodeller än de gamla. Det kräver kraft att bryta ett invant beteende och t.ex. komma ifrån 
ett ständigt misslyckande som skolan i många fall representerar. I detta fall blir etableringen 
av nya vuxenroller en viktig uppgift vilket i Järvalärling inneburit att ungdomarna ställs inför 
en vuxenhet som bryr sig om och som i många fall på ett fördömligt sätt lämnat yrkesrollernas 
begränsningar för att möta upp individernas behov av medmänsklighet. Detta åskådliggörs 
genom att t.ex. ställa krav på närvaro och ge ungdomarna en mall att förhålla sig till (t.ex. 
tidsplanering som beskrivs i appendix 1). Utbildningen äger rum inom ramen för en struktur 
som här bland annat visar sig i vad som förväntas av ungdomarna när det gäller gesällbrev 
och tillräcklig meritering, vilken ekonomi de har till sitt förfogande etc. För en del är det 
frågan om en kulturkrock där ungdomarnas förväntningar (på individnivå) emellanåt 
kolliderar med befintliga regelsystem, t.ex. förväntningar på arbete efter utbildning eller hur 
man finansierar sin tid i utbildning. Minst utvecklad i denna studie är frågan om symbolers 
värde för individens känsla av att tillhöra en grupp. Det antyds genom intervjuer med personal 
att ungdomarna uppskattar tillgången till arbetskläder som exempel på hur enkelt det kan vara 
att underlättar framväxten av nya roller. Detta förstärks genom att ungdomarna själva 
berömmer lärarna i och med att de lyckats förmedla en känsla av att verksamheten är på 
allvar, som ett arbete. Värdet av yttre attribut förefaller därför vara stort vilket i sig leder 
vidare till hur ungdomarna själva successivt ser på sin egen roll. I ett exempel, presenterat i 
appendix 1, lyfts tanken på att ge ungdomarna möjligheten att representera skolan och sin 
utbildning/sitt kommande yrke som en del i att successivt bryta en tidigare inympad självbild. 

När vi påbörjade studien hade Järvalärling förändrat sitt upplägg ganska 
radikalt. Tidsmässigt är utbildningen kortare och nu har man ett löpande intag där varje elev 
möts individuellt. Man har avstyrt gruppeffekternas negativa konsekvenser och har genom 
individuellt intag lättare att följa respektive individ. Baserat på seminariet samt samtalen med 
handledare och lärare handlar framgångsfaktorn om uthållighet, vuxennärvaro och tid. De 
ungdomar vi talar om här har långa erfarenheter av utanförskap varför tid är en viktig faktor 
för att lyckas skapa ett nytt livsmönster. En annan framgångsfaktor handlar om kontinuitet. 
Man har erfarenhet av att verksamheterna sköts som projekt där den ena verksamheten byts ut 
mot den andra vilket gör att det blir svårt att bygga en verksamhet när den kort efter uppstart 
ska läggas ner. Även projekten behöver få tid att ”misslyckas” för att kunna utvecklas.   

Järvalärlings första verksamhetsperiod gav många kunskaper i att strukturera 
upplägg och pedagogik. Lärarna pratade om balansen mellan motivation och sanktionssystem. 
Å den ena sidan ska man erbjuda kontinuitet och erbjuda utrymmen där den unga känner sig 
sedd, å den andra sidan ska gränser sättas och tydliggöras. Vi upplever att Järvalärling efter 
introduktionsåret har en bra balans mellan motivation och sanktion vilket framförallt är ett 
resultat av att man minskade gruppundervisning och fokuserade på individuellt intag. En av 
de främsta framgångsfaktorerna som vi kan se är att ungdomarna kommer till en 
arbetsplatsliknandeverksamhet med yrkeskunniga lärare. Järvalärling är inte som en skola och 
inte som en fritidsgård. Att ha arbetskläder på skolan har stor betydelse för fortsatt motivation 
vilket de flesta elever har på Järva. Under studiens gång har vi även getts inblick i lärarnas 
arbete för att skapa verksamhet till sina elever. En lärare bjöd till exempel med sina elever på 
en mässa där de fick arbeta i en monter. Kläder, sammanhang och uppdrag i montern gav 
ungdomarna en helt ny arena och erfarenhet som de annars inte skulle få tillgång till. Här fick 
ungdomarna ta del av goda exempel och kunde vidga sina vyer av vad man kan bli. Styrkan 
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med Hantverksakademiens verksamhet är att man är friare att anta nya arbetssätt vilket 
genererar en dynamik i verksamheten. Det kräver möjligen mer av personalen men kan i sin 
tur leda till starkare relationer med deltagarna då relationer skapas utanför Husby.  

 
Utmaningar 
Av materialet kan vi utkristallisera ett antal utmaningar som bygger på mål- och 
resultatstyrning i relation till om verksamheten kan leva upp till målen. Den första är den 
förkortade utbildningstiden. I nuvarande period har man gått från 2 år till 8 månader. I 
relation till de unga vi pratar om kan en förkortad tid riskera att utgöra ett problem mer än en 
möjlighet. För dessa ungdomars är tiden en förutsättning för att kunna bryta gamla mönster 
och vanor samt upparbeta nya nätverk och sammanhang. En förkortad tid har mindre effekt 
sett till dessa sociala aspekter jämfört med en längre. Skolan blir mer en hållplats där de 
knappt hunnit kliva på bussen innan det är dags att kliva av igen och återvända hem till 
samma kvarter, samma mönster och samma sociala kontext som man en gång försökte lämna. 
Den förkortade utbildningstiden kan också innebära att man från skolans sida försöker nå 
snabba resultat vilket kan medföra att man börjar välja bort elever som har sämre 
förutsättningar att fullfölja utbildningen. Här kan vi också se att en del arbetsplatshandledarna 
inte ser poängen i att ha en lärling under så kort tid då den unga under 8 månader inte hinner 
lära eller tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för yrket. En modell man kan överväga är 
erbjuda en verksamhet där ungdomarna erbjuds ett flexibelt lärlingsupplägg där 
lärlingsperioden rör sig mellan 8 månader till 2 år. Några elever har lättare att komma ut i 
verksamhet medan andra behöver längre tid varför lärlingsupplägget skulle kunna anpassas 
efter behov och förutsättningar.  

Den andra utmaningen vi upplever vara ett hinder för ungdomarnas framtid är 
ekonomin. Studielånet upplevdes positivt till en början då ungdomarna såg framför sig en 
summa på omkring 8 000 kr per månad vilket kändes jättebra. Förr eller senare insåg de 
konsekvenserna av vad lånet innebar och då uttryckte många att de ångrade sig. Lånedelen 
utgör därigenom en belastning i relation till att de inte hade ett garanterat arbete efter 
lärlingsperioden. En ytterligare dimension vad gäller finansiering var förslaget att hitta en 
lösning där man omvandlar försörjningsstöd till lön och där stödet betalas ut via 
lärlingsplatsen. Vinsterna för ett sådant upplägg är att ungdomen inte kan säga att man blir 
”utnyttjad”. De får lön för sin insats och ges en erkänsla som är förknippad med sin 
prestation. Eventuell sanktion om man inte sköter sig är kopplas till utebliven lön.  

Den tredje utmaningen är möjlighet till jobb efter lärlingsperioden i relation till 
vad som utlovats och ungdomarnas egna förväntningar. Frågan är vilket ansvar Järvalärling 
har gentemot ungdomarna efter utbildningen och vad man kan förvänta sig av samhällets 
insats när ungdomarna avslutat kursen? Vad är nästa steg så att den unga inte kommer tillbaka 
till gamla mönster? Här är det viktigt att formulera samordningsuppdrag i relation till målet, 
finns det en struktur även efter lärlingstidens slut.  
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Appendix 1. Intervjuer med lärare och handledare, seminarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då den stora delen av Järvalärlings elever befinner sig på arbetsmarknadsutbildande 
verksamhet kändes det relevant att undersöka hur lärare och handledarna ser på sin roll och 
sitt uppdrag och vad de tycker krävs för en lyckad lärlingsutbildning. Som ett komplement till 
denna studie har vi därför valt att genomföra några samtal med lärare och handledare på 
Järvalärling samt genomfört ett seminarium kring temat. Frågorna kretsade kring: vad utgör 
en bra handledare, vad behöver unga under lärlingstiden, vad är en bra praktikplats, varför 
lyckas några och andra inte. Intervjuerna varade i ca 40 minuter och spelades inte in, däremot 
fördes fältanteckningar som stöd för minnet. Nedan följer en sammanfattning av våra samtal 
där vi inleder med lärare och personal vid Hantverksakademin för att sedan lyfta två 
arbetsplatshandledares uppfattning. Avslutningsvis redogörs för seminariet som hölls den 28 
maj 2012. Alla namn är fingerade.  
 
Lärare och personal i Husby 
Vi träffade personalen på Järvalärling vid två tillfällen för att prata kring lärarnas och 
coachernas roll för ett lyckat resultat. Efter två år i verksamhet har man lärt mycket om vilka 
ungdomar man jobbar med och vad som är specifikt för deras behov. Detta har lett till att man 
kunnat justera upplägget för nuvarande period av Järvalärling. De ungdomar man söker nå 
genom Järvalärling är ungdomar som har lätt för att tappa fokus och koncentration. Många 
har en föreställning om att de blir utnyttjade på lärlingsplatserna. Man tror att det är frågan 
om att arbeta gratis och ser inte kopplingen mellan att skaffa sig arbetsmeriter eller nätverk i 
relation till egen insats och vad detta för med sig avseende deras framtida etablering i 
arbetslivet. De har ett stort behov av att få belöning direkt utan att de egentligen presterat.   

Sammankopplat frågan ovan är upplevelsen av hur man finansierar sina studier. 
En del ungdomar tar studielån via CSN för att finansiera lärlingstiden medan andra ungdomar 
får försörjningsstöd från socialtjänsten. Ett sätt att koppla prestationer med belöning är att ge 
ungdomarna känslan att de får lön. Det gör också att de tar ansvar för sin arbetsinsats där 
lönen kopplas till ansvar och prestation. Ett förslag var att socialbidraget betalas ut som ”lön”, 
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från den arbetsplats som har ansvar för den unga. Det vill säga man dirigerar om 
utbetalningen till lärlingsplatsen så att det ser ut som att den unga får lön istället för bidrag. 
Detta minskar också känslan av att man blir utnyttjad.  

En svårighet upplevdes vara balansen mellan ”curling” och konsekvens. Å ena 
sidan behöver ungdomarna tid för att komma in i ett nytt tänk, då kan man inte slänga ut dem 
för att de inte håller sig till spelreglerna direkt. Å andra sidan får man inte låta sig utnyttjas. 
Ungdomarna har massa strategier för att komma undan ansvar. Att ge ungdomarna tydlighet i 
vad som gäller från början är viktigt. Håller de sig inte till reglerna bör de avvisas. Samtidigt 
har man skapat en relation till individen vilket gör att man kan avhysa med en inbjudan 
genom att t ex säga: ”du har inte hållit dig till verksamhetens överenskommelse, vi avbryter 
detta samarbete nu men du är välkommen tillbaka när du är redo igen”. Detta skapar en känsla 
för vad som gäller (vilket många ungdomar efterfrågade) samtidigt som man är välkommen 
när man är redo. Följande insatser såg man som viktiga att satsa vidare på i det pedagogiska 
uppdraget:  

 
- Vilket konsekvenssystem/regler ska man ha.  
- Ungdomarna behöver komma ut på praktik snabbare än tidigare.  
- Ge en bild i vad man kan bli direkt.  
- För att skapa trygghet är det viktigt att berätta för ungdomarna vad som kommer 

hända på praktiken, så att de känner sig förberedda när de kommer dit. 
- Lärare följer med första gången (skola in dem) för att underlätta övergången samt 

garantera att det funkar med handledaren.  
- Spela på yrkesidentiteten tidigt genom kläder och andra koder. Hur pratar man på 

arbetsplatsen, vad är man som ”målare, snickare etc”.  
- Betala ut eventuellt försörjningsstöd i form av lön. 

 
Handledarintervju 
Ali bilmekaniker 
Ali kom i kontakt med Järvalärling då hans lärling tog kontakt via en vän till Ali. Lärlingen 
har inga föräldrar i Sverige men har via sin fars vän ett socialt kontaktnät vilket också 
öppnade upp dörren till Alis verksamhet. Ali driver en bilverkstad i en kransort till 
Stockholm. Han har två anställda och har han möjlighet kommer han anställa Mohammed 
efter lärlingstidens slut. För Ali utgör en bra handledare en person som ställer krav på den 
unga. Från tidspassning till hur man representerar företaget utåt. Samtidigt är det viktigt att 
handledaren behandlar lärlingen som sitt eget barn med samma villkor som arbetsgivaren. Om 
arbetsgivaren t ex inte jobbar övertid ska inte lärlingen behöva det heller.  

Det finns ett vuxenansvar i varför man lyckas eller inte i Alis beskrivning. Han 
upplever att många av hans tidigare praktikanter inte lärt sig grunderna i arbetsrutiner där man 
till exempel vet vikten av att hålla tider osv. Ali menar att ansvaret och felet ligger på skolan 
och lärare snarare än på ungdomarna. Elever idag har olika tider i skolan, man kan starta kl 8 
ena dagen och 10 andra dagen. Detta innebär att ungdomarna sällan förstår eller känner sig 
bekväma med att kliva upp och vara på jobbet vid en och samma tid varje dag. Man har inte 
tränats till en kontinuerlig rytm. Regler för arbetsplatsen och vilka förväntningar man har ska 
klargöras tidigt i lärlingsperioden. 
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Då den unga är på praktikplatsen under en längre tid är det viktigt att 
handledaren lär upp den unga successivt. Ali menar att handledaren alltid ska vara med när 
den unga genomför ett nytt kunskapsmoment (som att byta däck). Ser man då att lärlingen 
klarar uppgiften får de sedan ansvaret att genomföra detta på egen hand. Man utökar ansvaret 
allteftersom och stärker därmed förtroendet för den ungas kompetens. 

Ali berättade att i början av sin lärlingstid kom lärlingen ofta försent på 
måndagar. Ali gissade att han kanske festat under helgen varför han var trött på måndagar. 
Detta ledde till att Ali brukar ge honom förmaningar och hållpunkter för hur han borde lägga 
upp sin helg, vad han bör och inte bör göra. Samtalen kunde se ut så här:  

 
Idag slutar vi kl 14, då hinner du hem och duscha och vila lite för att sedan träffa kompisar. På 
lördagen tar du det lite lugnare med festandet och går hem lite tidigare. Du behöver vila upp dig 
på söndagen för att kunna vara pigg när du kommer hit på måndag. 

 
I Alis berättelse finns det ett tydligt vuxenskap men också ett indirekt ansvarstagande där den 
unga ska känna sig som en del i gänget samt ta ansvar för sin arbetsplats. Man har kunder och 
man måste vara alert. Den unga ska känna att man har koll på vad han gör, att någon bryr sig 
och jagar på om han inte gör det han ska. När det gäller yrkesidentitet presenteras lärlingen 
alltid som anställd och aldrig som praktikant eller lärling. Ali ser detta som viktigt för att man 
ska känna sig som en i gänget. Man är där på lika villkor som de andra.  

På frågan varför några lyckas och inte andra var Alis svar att unga som lyckas 
har en klar bild av vad man vill bli. För att bli någon behöver man nätverk men man behöver 
också vara nyfiken, lyssnande och delaktig. Den lärling Ali haft hand om har fått stöd via sin 
fars vänner som bor i Sverige. Han har haft en tydlig målbild som han fick stöd i att 
förverkliga via Järvalärling och sin fars kontakter. Varför man inte lyckas tror Ali beror på att 
man har problem med kompetens hemma där föräldrarna inte talar om yrkesval eller vet hur 
att stötta den unga i nästa steg. Skolan låter inte unga träna praktiska moment där de får lära 
vad som krävs av en arbetsplats, att det ska kännas naturligt att sköta tider där man lär sig ta 
ansvar för sin egen insats.  
 
Stefan guldsmed 
Stefan har lång erfarenhet av att vara handledare och har själv lärt sig sitt yrke som lärling. 
Stefan tycker liksom Ali att framgångsfaktorerna ligger i en bra introduktion där den unga 
görs medveten om vad den kommer att få lära men också vilka förväntningar som ställs. Han 
tyckte det var viktigt att prata med den unga om att tid lönar sig. Framgång hos den unga 
bygger på hur redo och hur viktig förändringen är för den unga. Stefan har reflekterat en del 
kring handledarens egenskaper och vad den unga ska ha med sig från praktiken. När det gäller 
uppdraget som handledare uttrycker Stefan att det tar mycket tid men att det samtidigt är en 
vinst för en själv. En sådan vinst han kom på var att han genom sitt handledarskap behåller 
sina grundkompetenser. Det vill säga, i och med att han utbildar ungdomarna i grundtekniker 
bibehåller han sådant han själv lärde sig i början, något som annars riskerar att falla bort.  

När det gäller yrkespraktiska moment vill han att de unga succesivt lär sig yrket 
och därmed får mer ansvar. Inom guldbranschen är det många handledare som bara låter unga 
göra reparationer där de inte ger dem möjlighet att skapa själva, vilket han ser som ett svek 
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mot den unga. Den unga ska känna att den får göra fel, det är ju därför de är där. Genom att 
veta att det är högt i tak vågar de också vara öppna när de inte klarat ett uppdrag, vilket skapar 
förtroende för arbetsplatsen och handledaren. Andra saker som skapar framgång är att lära 
den unga tider och förhållningssätt till kunden. Inom hans bransch är det a och o att kunden 
ser att de är pålitliga och levererar i tid. Att tillsammans ta ansvar för företaget skapar också 
samhörighet vilket han tror är en framgångsfaktor. En sak han försöker lära sin lärling var att 
marknadsföra sig själv så att han har fler chanser till fortsättning när lärlingstiden är slut. 
Praktiskt stöttar han Abbas i att ta kontakt med olika företag för att visa intresse för att jobba. 
Han kopplade också in ett eget ansvar som handlade om att ge unga nätverk och kanaler. En 
bra sak för att stärka unga i en fortsättning var bland annat att ge kontakter för hur och av vem 
man t ex beställer guld (något han själv inte fick tillgång till som lärling vilket gjorde starten 
svårare än vad den hade behövt vara). 

Avslutningsvis pratade Stefan om Hantverksakademins uppdrag i relation till 
lärlingsplatserna. Han upplever att ungdomarna inte följs upp i den utsträckning han hade 
önskat och menar att en kontinuerlig uppföljning säkrar att den unga får relevanta kunskaper. 
Det finns en risk att man litar för mycket på handledaren när det kommer till frågan om vad 
den unga ska lära sig. Han hade själv önskat att man tagit fram en yrkesplan anpassad till 
respektive lärlingsyrke där man succesivt prövar yrkesskicklighet i små prov som gör att 
lärandet blir på riktigt. Detta ställer krav på handledaren och förpliktigar ett utlärande. Det är 
även bra för den unga då den får möjlighet att visa sitt kunnande och få det bedömt samt att 
den unga får ett CV som de kan ha med sig när den söker ny lärlingsplats, arbete eller 
utbildning. I anknytning till detta önskar han att man även tar fram en manual/handledning till 
handledaren som visar ger tips samt visar vad man förväntar av lärlingsplatsen, denna bör 
formas efter yrkeskategori. Från mjuka värden till arbetsprover. När det gäller förkortat 
lärlingstid kan det bli svårt att ta emot ytterligare elever. Åtminstone inom guldsmedsyrket. 
Det tar minst två månader att lära sig utrustningen, därefter går man in på olika tekniker och 
risken är att precis när den unga kommit igång så är lärlingstiden slut.  
 
Summering handledare – framgångsfaktorer 
Båda handledare pratade om vikten av tydliga förväntningar tidigt i processen. Dels vad den 
unga kan förvänta sig, dels vad handledaren förväntar sig av den unga. Handledarens roll 
handlade både om att förmedla en yrkesroll som till att vara vuxen som stöttar den unga i alla 
delar. Handledarskapet bygger på relation och förtroende där den unga succesivt får växa med 
uppgiften. Då huvudpoängen handlar om att ge den unga ett yrke ansåg framförallt Stefan att 
Hantverksakademin borde utveckla ett uppföljningssystem där den unga ges möjlighet att 
göra delprov för att pröva sina kunskaper. Detta ger också Järvalärling bättre möjlighet att 
garantera att ett lärande förekommer på lärlingsplatserna samt att det får handledarna att ta sin 
uppgift på allvar. Armin som gick i lära till målare utryckte samma behov då det råder en 
osäkerhet om man verkligen blir kvalificerad i ett yrke efter lärlingsperiodens slut. Ett 
förtydligande i vad utbildningen verkligen ger, samt en struktur där den ungas kunskaper mäts 
ses som framgångsfaktorer.  
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Seminarium den 28 maj 2012 
I maj månad arrangerades ett seminarium där olika aktörer som arbetar med målgrupper 
liknande Järvalärlings bjöds in att diskutera ett utkast till denna rapport. Ett trettiotal deltagare 
deltog och representerade en bredd av verksamheter i Stockholms stad (jobbtorg, 
mentorverksamhet, förvaltningsrepresentanter etc). Respektive aktör har i uppdrag att skapa 
verksamhet för att nå ungdomar som står långt ifrån en etablering i samhället. Aktörerna 
verkar på olika nivåer och utifrån olika positioner. Genom att bjuda in till ett seminarium 
hoppades vi dels kunna ta del av lösningar och goda metoder, dels diskutera frågans 
komplexitet. Frågeställningen för seminariet var: Vilka insatser är viktiga att satsa på för att 
målgrupper liknande Järvalärling ska lyckas? 

Diskussionen genomfördes i 5 grupper om 4-5 personer per grupp. Först 
diskuterade man frågan i stort. Därpå fick grupperna ta fram fyra prioriterade åtgärder som 
man såg som viktiga att satsa på. Redogörelserna dokumenterades genom inspelning för att 
sedan transkriberas och analyseras (se figur nedan). Deltagarna fick därefter redogöra för sina 
åtgärder för resten av gruppen. För att ytterligare sortera resultatet bad vi deltagarna att sätta 
ett kryss på de åtgärder de ansåg vara viktiga att utveckla just nu. Dessa kryss syns i cellerna 
och representerar individuella prioriteringar. Syftet med prioriteringen handlade om att snäva 
av resultatet för att få en tydligare bild av vad som fungerar bra och vad man upplever behöva 
utvecklas vidare.  
 
 
Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E 
Förstå sin egen 
spelplan 

Tid Individuellt utformade 
insatser – Smörgåsbord     
X 

Samverkansstruktur Tidiga insatser 

Hitta sin roll i ett 
sammanhang 

Samverkan 
 
                      XXXX 

Tydliga syften förankrat 
hos den unga 

Tydlighet. Många delar 
ansvaret 

Företag tar socialt 
ansvar – styr med 
upphandling    XXX 

Täta uppföljningar i 
ärliga möten 

Positiva exempel 
 
                              X 

Jobba hand i hand med 
individen i centrum                
X 

Relation Permanenta 
framgångsrika projekt, t 
ex Filur  XX 

Bli sedda över tid    
 
 
                              X 

En ram - konsekvens, 
syfte och tydlighet 

Nya former för 
psykosociala 
stödinsatser. 
”Mellanform”   XX 

Vuxensymboler Personlig mentor över 
tid, ej boxtänk 
 
                             X 

Samarbete mellan 
aktörer, externt och 
internt 

Politisk idé  
                             X 

   

 
 
På seminariet kom den pedagogiska kompetensen i fokus där man bland annat pekade på 
individens egen förståelse för sin spelplan. Det pedagogiska uppdraget handlar om att få den 
unga att förstå sin roll genom att definiera sina mål, på kort och lång sikt. Många av berörda 
ungdomar har få nätverk och svårt att sortera sig bland olika instanser varför 
pedagogen/utbildningssamordnarna/coacherna är en viktig länk mellan olika aktörer. Man 
pratade om vikten av att följa den unga över tid, från verksamhet till verksamhet. Erfarenheter 
visar att många unga faller tillbaka i dåliga mönster när en verksamhet slutar och där man inte 
möter upp med nytt erbjudande om aktivitet. Mentorstöd eller handledning av en och samma 
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person, över tid, såg som en framgångsfaktor. Fördelen med att ha en person som ansvarar för 
alla delar är att man ser när den unga riskerar att falla tillbaka i gamla mönster. En kvinna sa:  
 

Det handlar om att vi som vuxna ser ungdomar, att du kan inte hela tiden vara självgående utan 
att det finns någon som ser en, både i framsteg och i motgång. Men att man finns där över tid. 
Det är ingen quick fix. /---/ En poäng med att bli sedd och över tid är att det också finns tid för 
reflektion och återkoppling och det hänger ihop att se när dem ramlar tillbaks, faller tillbaks i 
processen. 

  
Flera av seminariets deltagare uttryckte att det är svårt att vara uthållig och att man inte alltid 
upplever att man har utrymme att följa upp deltagarna. Många unga behöver tid på sig för att 
komma på banan och startsträckan på några månader kan upplevas som lång, men som är en 
tid man måste kunna ge.  
 

Det leder till förtroende, att om man ger ungdomen tid, att vänta ut ungdomen och att också då 
våga fortsätta ta kontakt och höra; hur är det, vad händer, trots att man inte får någon reaktion. /-
--/ Man bygger en relation. Även lyfta upp de framgångar man når under tiden och på det viset 
bygga upp uthålligheten genom att visa på; det här har du lyckats med, så här såg det ut tidigare. 
Så att man själv förstår sin egen utveckling och på det viset blir motiverad och hittar sin egen 
motivation vilket gör att man kan se lite längre fram. 
 

I intervjuerna med Järvalärlings elever kunde vi se att många ungdomar har en bakgrund där 
de inte lärt känna så många personer som lyckats och som de kan identifiera sig med. De 
saknar goda exempel på vad man kan göra och vad man kan bli. Genom att de egna 
erfarenheterna är så få blir möjligheten att ställa upp mål för sig själv och sin framtid också 
begränsade. Samma reflektioner lyftes på seminariet. 
 

De kan ha mål och delmål, de kan ha visioner, men det är fortfarande inget de har upplevt 
tidigare vilket gör att det blir svårt att ha bilder av hur dem kan lyckas med det här. /---/ Jag 
tänker, vi har alla ett uppdrag här idag och de som vi möter har också relationer som ibland, man 
rullar inte ut en matta för varandra. Många som vi möter har inte en vilja och ambition att 
kompisen ska lyckas. Missförstå mig rätt, man vill inte kompisen något illa men man har svårt 
att se att kompisen drar så blir det en ångest att själv vara kvar. Det finns relationer kring 
ungdomen som man behöver ha koll på.  

 
I vår redovisning av elevintervjuerna var tydliga regler med efterföljande konsekvens en 
viktig del som deltagarna lyfte som framgångsfaktor. Många unga har inte lärt sig hur en 
arbetsplats fungerar, vilka förväntningar som ställs och vad som sker om man inte håller sig 
till överenskommelser. Även på seminariet lyfte man betydelsen av konsekvens och regler.  
 

Struktur, att man vet vad som händer om man inte dyker upp. Att man förstår sin betydelse, att 
man inte är en i mängden och som ser dig och undrar vart man är. Att man själv förstår varför 
man ska göra saker. Allt hänger ihop, vi tog det under tid. Det finns konsekvenser överallt i 
livet, vi tänkte att man behöver struktur och tydlighet både i arbete och i skolan. De allra flesta 
vill nog ha det. Det är bra att träna på det innan man kommer ut i arbete också. Att man förstår 
att man inte kan komma försent eller utebli från arbetet. Att det är en slags koppling mellan 
skola och arbetsliv, liknande det ni gör i Järva. 
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Samtidigt kan det vara svårt att ha ett sanktionssystem när verksamheten bygger på 
frivillighet. Sanktionsfrågan visar sig vara komplex.  
 

Jag ska inte säga att vi saknar ett konsekvenssystem, någon form av sanktionssystem. Det vi 
saknar idag är ett motivationssystem i form av ekonomisk ersättning. I Filur tex påminns man 
hela tiden om konsekvens kontra curling där man får en andra chans men sen måste man ändå 
skruva åt. Har man ekonomiska försörjningssystem då kan man se en konsekvens. Vi ser att hos 
oss att utan ekonomisk sanktion, har man inget man direkt förlorar, verksamheten är frivillig. 

 
Motivationen för att utbilda sig ser olika ut hos de unga och är en väsentlig del för att lyckas 
med att få den unga vidare i sin utveckling. När de unga märker att det tar lång tid att 
tillskansa sig ett yrke tappar de fort motivationen. Här handlar det om att hela tiden påminna 
den unga om vad de lyckats med och vilka delmål som återstår för att komma i mål.  
 

Att man får en bekräftelse på att man är på rätt väg. Att man lyckas. De är det dem kommer ifrån 
ofta ett misslyckande, att hela tiden påminna om och bekräfta att de lyckats med den här lilla 
delen och säga att du är på väg, men du kanske inte vill vara på väg hit och då får vi prata om 
det och då är vi tillbaks till smörgåsbordet, men då måste man också känna till smörgåsbordet, 
för den som träffar ungdomen. Men hela tiden förankra det att nu har du lyckats med det här, du 
är bra på att lyckas med det här. Är detta vad jag vill, ja det är det, då har man målet här borta, 
dem hör ihop idet. Just känslan av att lyckas att knyta an till framgångsfaktorer och visa att det 
går, både för de som är i utbildning för att visa på liknande bakgrund. 
 

Kläderna och identiteten spelar också stor roll vilket vi såg i intervjuerna med handledare och 
elever. 
 

Vi pratade signifikanta händelser och vi pratade initiationsriter som vi kan se i 
lärlingsutbildningen i stort när man får sina kläder, hur stolt man blir. Man kan le lite, men 
uniformens betydelse, att man relaterar till verktygslådan man får, att man börjar på en 
lärlingsplats inom handel och man får en liten namnskylt har en väldigt stor betydelse och 
kanske för de här ungdomarna som inte haft någonting av det. och ibland har det varit ganska 
tomt med vuxna kring den unga, det blir ett jättestort steg. 

 
Utöver den pedagogiska kompetensen som finns hos utbildningssamordnare, handledare och 
yrkeslärare talade man också om behov av förbättrad sektorsamverkan över 
myndighetsgränser samt en tvärsektoriell samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor.  
 

Oavsett om man jobbar på ett jobbtorg så måste man se att ens arbetsgrupp runt ungdomen även 
finns externt. Är det så att ungdomen har kontakt med socialtjänsten, frivården eller 
kriminalvården, vad det än är, så behövs det finnas en samplanering runt ungdomen för att det 
ska kunna fungera. Så att vi inte sitter på vårt och gör vår grej och så krockar det med en 
planering som finns externt. Att man har de här flerpartsmötena och samverkar runt ungdomen. 
Beroende på vilken profession som ska kopplas på, är det arbetspsykologen om det eventuellt är 
någon psyk-problematik, så är det hon som håller i flerpartsmötena. Är det socialkonsulenten. 
Det är jätte viktigt att det fungerar så att inte ungdomen blir förvirrad och inte heller har 
möjlighet att spela ut, att den låter bli vissa planeringar 

 
Här pekar man både på den ungas förmåga att ”spela ut” systemet genom att kontakterna 
mellan aktörerna inte är överskådliga mellan instanser. Denna samordning brister till viss del 
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där man skapar flera aktivitetsplaner kring en och samma ungdom. Samordningen handlar om 
att skapa en bättre struktur mellan arbetsförmedling, socialtjänst, arbetsmarknadsförvaltning, 
jobbtorg och den verksamhet som den unga befinner sig i. Behov av samordning där en 
person ansvarar för uppföljningsmöten och som vet vilka personer som är involverad i den 
ungas liv. 

 
Man måste känna till aktörerna som är inne och jobbar med de här ungdomarna. Det kan vara 
flera aktörer som är inne samtidigt. Det kan vara föräldrarnas intresse som fungerar som man 
kan koppla på, där insatserna kommer samtidigt. Ska man göra en omställning som ung 
människa i det här skedet så gäller det att alla känner till den omställning som är på gång så att 
den unga känner att man inte behöver repetera sig för alla vuxna man möter på alla ställen. Hur 
gör vi gemensamt för att hitta den unga där man ställer frågor som vad gör du på fritiden, vilka 
kompisar har du, kan vi prata med dem. 

 
I Stockholm har man fler insatser där man erbjuder unga olika former av verksamheter. En 
problemställning som lyfts är att man inom jobbtorg eller liknande verksamhet inte känner till 
varandras verksamheter vilket gör att man missar olika alternativ som skulle kunna passa för 
den unga.  
 

När jag hörde om Järvalärling där utbildningsförvaltningen ska dra igång ett projekt och var 
nyfiken om vem som jobbar där. Då var jag ute på Järvafältet hos olika utbildningssamordnare 
om frågade om de kände till Järvalärling och det gjorde de inte. Hur får man till det här positiva 
skvallret att man pratar väl om varandras verksamheter. Vem har bäst relation med ungdomar, 
förmodligen där de bor och hör hemma. Då borde man ha en samverkansstruktur i den stadsdel 
där de bor där familjen och allt hänger ihop där insatserna och åtgärderna finns på plats. För att 
nå en samverkansstruktur behöver alla aktörer som finns kring unga, från 
arbetsmarknadsinsatser till utbildning och vad det nu är.  

 
En aspekt när det gäller just insatser och som vi redan varit inne på är att kunna erbjuda unga 
nya aktiviteter när den första slutar.  
 

Om vi nu väcker en ungdom att vilja studera vidare, vad finns det då för möjligheter i det. Eller 
om vi väcker en ungdom att jobba och det jobbet inte finns på den lärlingsplats som man hade. 
Hur häktar man då på så att man fortsätter på den motivation som man då har väkt i individerna 
så att det inte blir ett projekt som blir en ny social grymhet som slutar efter 32 veckor och sen så 
händer inget efter det. 

 
Samverkansfrågan återkommer bland alla grupper och samtalet pendlar mellan att skapa bra 
verksamhet för ungdomarna samtidigt som verksamheterna behöver samverka. Här lyfte man 
samverkan mellan utbildningsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning som en av de 
viktigaste åtgärderna för en bra mål- och resultatstyrning. Utbildningsförvaltningen genom 
dess skolverksamhet sitter ofta tidigt på kunskaper om vilka elever som håller på att falla 
utanför systemet.  
 

Det finns institutionella drag i skolans struktur som gör att varken flickor som grupp eller pojkar 
fångas upp i tid. De som har strulat och som sedan hamnar i en subkultur har varit identifierade 
väldigt tidigt, kanske till och med på förskolan. Men på något sätt tjänar man på att skicka 
problemet vidare.  
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Stadsdelarna äger inte skolan, så där kan inte stadsdelen göra något idag. Det är det som är det 
komplexa i en stad som Stockholm att få ansvarsförhållandena att funka. Skolan styrs idag från 
utbildningsförvaltningen centralt och det känner fler i det här rummet att få ett närmare 
samarbete med skolförvaltningen just för att tidiga insatser där man kan identifiera ungdomarna 
tidigt och de unga som inte är i skolan där kan skolan. Många av de skolor i de kommuner som 
börjar titta på avhopparna, som är en stor samhällsfråga idag, så nu börjar man föra tillbaka 
frågan, när börjar man. Då är det skolan. Den kunskapen saknar stadsdelarna, så där kan 
stadsdelarna inte göra något idag. 
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Appendix	  2.	  Intervjuguide	  
	  

Sociala	  nätverk	  –	  var	  och	  med	  vem	  umgås	  man	  med	  innanför	  och	  utanför	  sin	  
arbetssituation	  (i	  lärlingskapet)?	  Vilka	  är	  de	  centrala	  referensgrupperna	  för	  dessa	  
kvarvarande	  i	  projektet.	  Vad	  är	  det	  i	  dessa	  sociala	  nätverk	  som	  är	  stöttande	  för	  
individens	  strategi/handlande	  inom	  ramen	  för	  projekt.	  

Motivation:	  vad	  skänker	  motivation	  för	  självet/identitetsformeringen	  och	  vad	  upplever	  
deltagarna	  är	  deras	  incitament	  för	  fortsatt	  deltagande	  i	  lärlingsprojektet?	  

Familjekonstellationer	  –	  betydelsen	  av	  normöverföring	  i	  relation	  till	  vad	  individerna	  
upplever	  att	  de	  har	  trygghet	  i	  relationer	  och	  sammanhang	  som	  ger	  dem	  status.	  

Utbildningskapital	  –	  	  föräldrarnas	  bakgrund	  (vad	  ör	  de?)	  korrelation	  mellan	  vad	  för	  
slags	  miljö	  man	  finns	  i/är	  fostrad	  i	  och	  vad	  man	  själv	  strävar	  efter.	  

Familjernas	  och	  individernas	  symboliska	  kapital	  (vilka	  egenskaper	  tillmäts	  ett	  värde	  
sett	  till	  vilka	  sammanhang	  ungdomarna	  befinner	  sig	  i).	  Ungdomarnas	  tillgångar	  i	  form	  
av	  bekräftande	  sociala	  relationer.	  

	  
	  
Utbildningshistorik	  

Var	  gick	  ip.	  skola	  –	  karaktär	  på	  skolan.	  
Skolan:	  beskriva	  sin	  upplevelse	  av	  GRU	  och	  GY	  (om	  ip.	  har	  erfarenhet	  av	  
GY).	  
Vilket	  GY-‐inriktning	  

	   Upplevelse	  av	  motigheter	  respektive	  vad	  som	  var	  bra	  
	   	   Sociala	  relationer:	  Lärare,	  kamrater	  övrig	  personal	  

Bästa	  ämnen	  respektive	  sämsta	  ämnen	  
Varför	  gick	  det	  som	  det	  gick	  ”så	  här	  i	  efterhand”	  

	  
Arbetsmarkandshistorik	  
	   Tidigare	  jobberfarenheter	  (var	  och	  hur	  många	  och	  under	  hur	  lång	  tid)	  

Sommarjobb,	  extrajobb…	  var	  (privata-‐	  familjeägda	  företag,	  
offentliga	  kommunala	  arbetsplatser).	  

	   Värdering	  av	  dessa	  –	  vad	  var	  bra	  och	  vad	  var	  mindre	  bra	  
	   Praktikerfarenheter	  (var	  och	  hur	  många	  och	  under	  hur	  lång	  tid)	  
	  
Visioner	  om	  framtida	  arbete	  (öppet	  resonerande)	  
	   Anställd,	  eget	  företag	  inom	  vilken	  bransch?	  
	   Vägen	  dit?	  
	  
Lärlingsprojektet	  
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	   Motiv	  bakom	  att	  ansluta	  sig	  till	  Järvalärling	  
	   Ekonomi	  –	  finansiering	  av	  studierna	  
	   	   Boendesituation	  
	   Upplevelse	  av	  de	  första	  12	  veckorna	  
	   	   Formella	  innehållet	  
	   	   Sociala	  relationer:	  kontakter	  med	  lärare	  och	  elever	  

Sociala	  relationer:	  stöttning	  hemifrån	  (föräldrar	  och	  syskon),	  
kamrater	  och	  andra…	  

	   Upplevelse	  av	  lärlingsperioden	  
	   	   Rekrytering	  till	  lärlingsplatsen	  
	   	   Formella	  innehållet	  
	   	   Sociala	  relationer:	  kontakter	  med	  lärare	  och	  elever	  

Sociala	  relationer:	  stöttning	  hemifrån	  (föräldrar	  och	  syskon),	  
kamrater	  och	  andra…	  

	   Rolltransformering	  
	   	   Synen	  på	  sig	  själv	  som	  lärling	  eller	  som	  medarbetare	  

Vad	  har	  varit	  störst	  skillnad	  att	  vara	  lärling	  jämfört	  med	  
tidigare	  

	   	   Hur	  presenterar	  företaget/arbetsplatsen	  ip.	  
	   Vad	  tror	  ip.	  själv	  har	  varit	  viktigt	  för	  att	  motivera	  han/hon	  att	  vara	  kvar?	  
	  
Framtiden	  efter	  lärlingsprojektet	  
	   Utbildning	  eller	  arbete	  
	   Är	  detta	  ip’s	  grej	  (inriktningen…)	  
	   Villa,	  volvo,	  vovve	  och	  video	  –	  vuxenblivandet	  
	  
Erfarenheter	  att	  förmedla	  till	  andra	  ungdomar/unga	  vuxna	  som	  befinner	  sig	  i	  
samma	  situation	  som	  ip.	  för	  två	  år	  sedan	  
 
 


