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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur arbetslösa ungdomar med socialbidrag som deltar 

i ett aktiveringsprogram uppfattar verksamheten samt om de anser att insatsen ökar deras 

chanser till arbete och höjer deras kompetens. Frågeställningarna behandlade även ungdomar-

nas upplevelser av att vara arbetslösa och socialbidragstagare samt deras attityder till arbete. 

En kvalitativ metod användes och fyra ungdomar deltagande i Kliv1 i Södertälje intervjuades. 

Studien hade ett samhällsperspektiv och utgick från Baumans teoretiska begrepp konsum-

tionskultur. Resultatet visade att det ansågs som påfrestande att vara arbetslös och svårt att få 

arbete i dagens samhälle. Två inställningar till arbete och försörjning framkom. Den ena där 

socialbidrag inte ansågs som märkvärdigt eller skamligt. Dessa respondenter hade specifika 

krav på deras kommande arbetsuppgifter och var i liten mån beredda att studera eller praktise-

ra. Den andra inställningen var att det är viktigt att arbeta för sin försörjning och en öppenhet 

för diverse arbeten. Detta kombinerades med en positivare inställning till praktik och studier. 

Resultatet visade även att deltagarna hade både positiva och negativa upplevelser av aktive-

ringsprogrammet. De ansåg inte att insatsen höjt deras kompetens eller chanser till arbete. De 

var trots detta i stort nöjda med sin medverkan och ansåg att de förvärvat viss kunskap. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Antalet arbetslösa ungdomar har de senaste åren ökat stadigt. Enligt statistiska centralbyrån 

(SCB) (http://www.scb.se/templates/publication_143057.asp) visar aktuella siffror från andra 

kvartalet 2005, att arbetslösheten bland ungdomar 16-24 år, är 16,3% Detta kan jämföras med 

talet för hela befolkningen som ligger på 6,1 %. Den höga arbetslösheten har medfört att ung-

domar idag etablerar sig senare på arbetsmarknaden, vilket även får konsekvenser för deras 

inträde i vuxenlivet. Flertalet av de arbetslösa ungdomarna är även beroende av socialbidrag 

(Salonen, 2003, s 3).  

 Tidigare forskning visar att arbetslöshet och socialbidragsberoende i ung ålder får flera 

negativa effekter för ungdomarnas liv och deras framtid (Bergmark 2000; Nordström Skans, 

2004; Salonen, 2000 ). Nordström Skans (a.a., s 148) menar även att det är stor risk att ung-

domarnas värderingar och motivation till arbete och utbildning kan minska genom arbetslös-

het.  

 Jag har själv under en period arbetat med ekonomiskt bistånd och fick då se konsekven-

serna av den höga ungdomsarbetslösheten. Det som speciellt förvånade mig var ungdomarnas 

attityd både gentemot arbete och deras socialbidragsberoende. Tanken med socialbidraget är 

att det är en lösning i sista hand, när alla andra alternativ har uttömts. Det hände dock regel-

bundet att ungdomar som slutat gymnasiet först ringde till socialtjänsten innan de sökt något 

arbete eller undersökt andra utvägar. Det förelåg vara en stor differens mellan socialtjänstens 

lagstadgade uppgifter och människors allmänna föreställningar. Vad beror detta på? Är det 

Socialtjänstlagen som bör ändras för att bättre överensstämma med dagens samhälle och ar-

betsmarknad? Eller är det samhällsmedborgarnas förväntningar och attityder som är orimliga?

 Då det i Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 1 kap 1§ anges att några av socialtjänstens 

ändamål är att motverka utanförskap, främja jämlikhet samt utveckla den enskildas resurser, 

borde samhället anse det vara av yttersta vikt att arbeta mot både ungdomsarbetslöshet och 

ungdomars beroende av socialbidrag.  

 På grund av de ekonomiska krisåren under 1990-talet blev allt fler människor långvarigt 

beroende av socialbidrag. För att vända denna trend beslöt regeringen bland annat, att använ-

da sig av mer aktiva insatser för att motverka socialbidragstagandet, främst för att stärka ung-

domarnas chanser att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken i Sverige föränd-

rades mot att allt mer gå i en riktning mot ökade krav och tvång för de arbetslösa (Salonen & 
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Ulmestig, 2004, s 14, 36). Kommunerna började ställa hårdare krav på att den arbetslöse skul-

le söka fler arbeten och delta i praktik eller andra verksamheter. För ungdomar startades spe-

ciella aktiveringsprogram (Johansson, 2000, s210).   

 Den nya arbetsmarknadspolitiken lagfästes genom en förändring i socialtjänstlagen 1998. 

Detta gjordes genom tillägget av 4 kap 4 § vars innebörd är att socialnämnden får begära att 

den som uppbär försörjningsstöd skall delta i kompetenshöjande verksamhet. Paragrafen 

kompletterades sedan 2001 med 4 kap 5 § som innebar en möjlighet att avslå eller nedsätta 

socialbidraget om klienten vägrar att delta i en sådan verksamhet. Efter lagändringen är det 

numer snarare en regel än undantag att en arbetslös ungdom med socialbidrag skall delta i ett 

aktiveringsprogram för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd (Salonen & Ulmestig, 

2004). I propositionen (1996/97:124) till lagen skriver lagstiftaren att både samhällsmedbor-

garna och regeringen anser att en enskild individ skall göra rätt för sig, ta eget ansvar och göra 

vad hon eller han kan för att bli självförsörjande. Lagstiftaren (a.a.) menar även att syftet med 

insatsen är att öka klientens kompetens inför arbetslivet samt öka dess chanser att få arbete. 

  Trots att aktiveringsprogrammen är relativt många, ca 800 i Sverige, finns det få utvärde-

ringar gjorda av dessa och kunskap saknas huruvida insatserna verkligen förbättrar deltagar-

nas chanser till självförsörjning (Bergmark, 2000; Johansson, 2000; Salonen & Ulmestig, 

2004; Salonen 2003). 

  Vad gäller i vilken utsträckning programmen överensstämmer med lagstiftarens mål om 

ökad kompetens är även här variationerna stora och för flertalet av programmen föreligger det 

en osäkerhet kring huruvida de lever upp till sitt syfte (Bergmark, 2000; Hjertner Thorén, 

2005; Johansson, 2000; Salonen 2003).  

 Rent konkret innebär detta att flertalet ungdomar runt om i landet tvingas medverka i lo-

kala verksamheter med begränsad insyn och där det inte är säkerställt att de verkligen höjer 

deltagarens kompetens eller möjligheter att komma ut i arbetslivet. Det verkar dock finns en 

allmän opinion för en aktiv arbetsmarknadspolitik, vilket tillsammans med faktumet, att anta-

let aktiveringsprogram ökat stadigt de senaste åren, talar för en fortsatt utveckling av verk-

samheter för unga socialbidragstagare. Vad som tycks saknas i den tidigare forskningen, ut-

över den svaga utvärderingen, är hur dessa verksamheter uppfattas av dem som de faktiskt är 

till för, arbetslösa ungdomar med socialbidrag. Då utvärdering generellt anses som något 

mycket väsentligt inom socialt arbete och då både den ökade ungdomsarbetslösheten och fö-

rekomsten av aktiveringsprogram är aktuella och viktiga ämnen har jag därför valt följande 

syfte. 
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1.2 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur arbetslösa ungdomar med socialbidrag som deltar i 

ett aktiveringsprogram uppfattar verksamheten samt om de anser att insatsen ökar deras chan-

ser till arbete och höjer deras kompetens.  

 

1.3 Frågeställningar 
Hur kan en ungdom uppleva det att vara arbetslös? 

Vilka tankar har ungdomarna om socialbidrag och försörjning? 

Vilka attityder har ungdomarna till arbete och arbetsmarknaden? 

Hur kan ett aktiveringsprogram uppfattas av ungdomarna? 

Upplever ungdomarna att deras kompetens och chans till att få arbete har ökat genom insat-

sen?  

1.4 Centrala begrepp 
Ungdom: I min uppsats är ungdomar individer mellan 18-24 år, om inget annat anges, efter-

som det främst är denna ålderskategori som diskuteras i litteraturen. En majoritet av den 

svenska befolkningen går dessutom i gymnasiet fram till att de är arton år, vilket gör att en-

dast ett fåtal är arbetslösa före denna ålder. Endast i undantagsfall är en person under arton år 

berättigad till socialbidrag. Det är dessutom ungdomar 18-24 år som aktiveringsprogrammen i 

första hand riktar sig till.  

Arbete: När arbete som begrepp diskuteras i uppsatsen menas traditionellt lönearbete. Med det 

avser jag arbete som utförs mot en lön och personen ska ha någon form av anställning samt 

betala skatt.  

Arbetslös: Eftersom presenterar resultat av statistiska undersökningar från SCB kommer jag 

att använda mig av deras definition av arbetslös. Enligt deras begrepp (SCB, 2005) innefattar 

arbetslösa följande grupper:  

• Personer som var utan arbete under referensveckan, men sökt arbete under de senaste 

fyra veckorna.  

• Personen skall ha haft möjlighet att starta ett arbete inom fjorton dagar.  

• Personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader förutsatt att de haft möj-

lighet att arbeta inom fjorton dagar.  

• Heltidsstuderande anses ej som arbetslösa. 
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Socialbidrag: Andra termer som nyttjas med samma innebörd är ekonomiskt bistånd och för-

sörjningsstöd. Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § SoL (2001:453) som anger att ”den som 

inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”. Socialbidragets 

storlek skall vara av sådan art att det skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.   

Aktivering: Den utveckling som skett under 1990-talet som har inneburit ökade krav för ar-

betslösa socialbidragstagare att söka arbete eller delta i någon kompetenshöjande verksamhet. 

Tonvikten har lagts på eget ansvar för den arbetslöse att försörja sig och en hårdare bedöm-

ning vad gäller att vara ”aktivt arbetssökande”. Om klienten inte lever upp till kraven kan det 

ekonomiska biståndet reduceras eller avslås (Salonen & Ulmestig, 2004 s 13-14).  

Aktiveringsprogram: Åtgärder utformade för arbetslösa socialbidragstagare. Deltagandet är 

obligatoriskt och om medverkan vägras kan socialbidraget nedsättas. Syftet med insatsen är 

att höja deltagarnas kvalifikationer för att öka deras möjligheter att få arbete. Exempel på kva-

lifikationer är kunskaper om att söka arbete, skriva arbetsansökan eller att få yrkeserfarenhet 

genom praktik (a.a.). 

1.5 Förförståelse 
Mitt intresse för ungdomar med socialbidrag samt de aktiveringsprogram som finns för dessa 

uppkom då jag under sommaren 2005 arbetade på socialtjänsten, enheten för försörjningsstöd. 

Jag upptäckte då, till min förvåning, att en stor andel ungdomar var i behov av ekonomiskt 

bistånd.  

 I samband med att ungdomarna ansökte om socialbidrag hänvisades de till ett aktiverings-

program samt informerades om att deltagandet var obligatoriskt och att frånvaro ledde till 

avdrag från försörjningsstödet.  

 Det visade sig att flera av dessa ungdomar aldrig dök upp vare sig på aktiveringspro-

grammet eller på möten hos socialtjänsten. Personalen på aktiveringsprogrammet informerade 

även om att närvaron bland de inskrivna var låg.  

 Jag bestämde mig då för att skriva om detta ämne i uppsatsen, och efter en genomgång av 

tidigare forskning lades fokus på ungdomarnas uppfattning av aktiveringsprogrammen.  

 Att jag tidigare varit en del av den myndighet som praktiserar aktivering har troligtvis 

påverkat min uppfattning om fenomenet då jag endast sett saken från ett perspektiv. Den kul-

tur som råder på ett socialkontor är till stor del präglad av kravet på eget ansvar för den en-

skildas försörjning som anges i socialtjänstlagen. Då jag inte längre är en del av socialtjänsten 

kan jag lättare distansera mig från dessa värderingar och har försökt att inte låta min förförstå-
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else färga uppsatsen.  Det har dock varit en tillgång på så sätt att jag lättare kunnat förstå tidi-

gare forskning såväl som respondenternas berättelser. 

1.6 Studiens avgränsningar 
Studien har begränsats till att handla om arbetslösa ungdomar, 18-24 år, som erhåller ekono-

miskt bistånd för sin försörjning. Ungdomen ska vidare deltaga i ett aktiveringsprogram. In-

tervjuer har genomförts med fyra stycken ungdomar. Jag har inte koncentrerat mig på någon 

särskild grupp av deltagare, utan istället försökt få ett så representativt urval som möjligt. Vad 

gäller tidigare forskning har koncentrationen lagts på svensk forskning samt utvecklingen av 

den svenska aktiveringspolitiken, detta för att uppsatsen skall kunna hålla sig inom de givna 

ramarna.  

1.7 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i åtta kapitel. I kapitlet bakgrund beskrivs historien och lagarna bak-

om aktiveringspolitiken och aktiveringsprogrammen. Därefter följer tidigare forskning som 

ger en överblick av forskningen kring ungdomars arbetslöshet och hälsa, konsekvenser av 

arbetslöshet och socialbidragstagande samt aktiveringsprogrammens effekter. Kapitlet teore-

tiska begrepp redogör för Baumans (1999) begrepp konsumtionskultur, som beskriver sam-

hällsutvecklingen. I metodavsnittet diskuteras och beskrivs studiens upplägg och genomfö-

rande. Sedan följer en redovisning av de resultat som framkommit efter analys av intervjuer-

na. Dessa analyseras sedan utifrån några valda begrepp. Uppsatsen avslutas med en diskus-

sion kring resultatens betydelse för samhället i stort och vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till studiens valda ämne samt den tidigare forsk-

ningen. Kapitlet behandlar uppkomsten av aktiveringsprogrammen samt politiken och lagänd-

ringarna som ligger bakom. Avslutningsvis redogörs för hur lagstiftaren har tänkt kring be-

greppet kompetenshöjande verksamhet. 

2.1 Aktiveringsprogrammens framväxt 
Salonen och Ulmestig (2004, s 16) menar att det finns två olika sorters arbetsmarknads-

politiska åtgärder, en aktiv och en passiv. Huvudsyftet med den passiva är ekonomisk trygg-

het vilket uppnås genom olika ersättningar till arbetslösa. Den aktiva bygger istället på insat-

ser för att bryta arbetslösheten som utbildning eller praktik. Den traditionella aktiva svenska 

arbetsmarknadspolitiken är centralt styrd och bygger på frivilligt deltagande. Ersättningen 

sker från det rättighetsbaserade socialförsäkringssystemet.  

 Under krisåren på 1990-talet började dock en ny aktiv arbetsmarknadspolitik växa fram. 

Deltagandet blev tvingande och ersättningen behovsprövad. En decentralisering skedde även 

vad gäller ansvar från staten till lokala aktörer. Politikens syfte var att bryta socialbidragsbe-

roendet, vilket skulle ske genom att höja deltagarnas kompetens, öka arbetsmotivation samt 

förmå ungdomar att i större utsträckning ta eget ansvar för sin situation (a.a., s 12, 13,16). 

Enligt Johansson (2000, s 208) kom inspirationen till den nya aktiva arbetsmarknadspolitiken 

från USA, som driver en politik som kallas för workfare. Politikens grundbult är att bi-

dragstagaren ska arbeta eller aktiveras för att erhålla sitt socialbidrag. Om bidragstagaren väg-

rar att delta i åtgärden eller projektet kan personen nekas det ekonomiska biståndet.  

 Vad som möjliggjort framväxten av aktiveringsprogram i Sverige är de förändringar som 

gjorts i socialtjänstlagen. Det grundläggande villkoret för socialbidragstagare har länge varit 

att den enskilde skall stå ”till arbetsmarknadens förfogande”. Under 1990-talet arbetade reger-

ingsrätten och socialstyrelsen tillsammans för att ytterligare precisera och konkretisera villko-

ret. De kom fram till ”att stå till arbetsmarknadens förfogande” bland annat är en skyldighet 

för den enskilde att söka heltidsarbete, delta i statligt organiserade arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder samt ta anvisat arbete (a.a.). 

 Mot slutet av 1980-talet började en del kommuner ställa andra villkor än de tre ovan samt 

utveckla egna modeller för att bryta socialbidragsberoendet. Detta är möjligt då socialtjänstla-

gen är en ramlag och relativt fri att tolka för kommunerna. Flera av dessa modeller syftade till 

att öka den enskildes aktivitet att söka arbete eller att delta i praktik. Detta ansågs problema-
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tiskt av socialstyrelsen då modellerna ifrågasatte rättspraxis samt den nationella tolkningen av 

socialtjänstlagen. Kommunernas arbetssätt gav upphov till flertalet prövningar i förvaltnings-

domstolarna, vilket ledde till nya tolkningar av den enskildes skyldighet att stå till arbets-

marknadens förfogande. I mitten av 1990-talet nådde ett av dessa mål regeringsrätten. Frågan 

gällde huruvida den enskilde hade en skyldighet att delta i en kommunal arbetsmarknadspoli-

tisk verksamhet. Regeringsrätten gav kommunen rätt. Ungefär samtidigt arbetade regeringen 

med en förändring av socialtjänstlagen som ledde fram till det som idag är SoL 4:4 samt 4:5 

vilket är den lag som utgör en laglig grund för aktiveringsprogrammen (a.a., s 210).   

 4§ 4 kap SoL (2001:453) innebär att socialnämnden har rätt att begära att den som tar 

emot socialbidrag skall delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta gäller 

endast i de fall då personen inte är aktuell för någon arbetsmarknadspolitiks åtgärd och ännu 

inte fyllt tjugofem år. Detta kan i undantagsfall även gälla personer över tjugofem år, om de 

anses vara i behov av kompetenshöjande insatser. Socialnämnden har även rätt att begära det-

ta av studenter som är i behov av försörjningsstöd under ett studieuppehåll. Den kompetens-

höjande verksamheten eller praktiken skall ges med syfte att stärka den enskildes möjligheter 

att bli självförsörjande. Vid beslut skall hänsyn tas till den enskildes individuella önskemål 

och förutsättningar. I 5 § 4 kap SoL (a.a.) ges socialnämnden rätt att avslå eller nedsätta soci-

albidraget om den enskilde utan godtagbart skäl vägrar att delta i anvisad praktik eller kompe-

tenshöjande verksamhet. Detsamma gäller vid ogiltig frånvaro. 

 

2.2 Lagändringens syfte 
Utöver det faktum att kommunerna på egen hand börjat utvidga tolkningen av socialtjänstla-

gen, syftade ändringen från regeringens sida till stor del att motverka utvecklingen som skett 

under 1990-talet som innebar att socialbidraget alltmer blivit en allmän inkomstgaranti istället 

för en tillfällig hjälp (Proposition 1996/97:124, s 30).  

 1982 slogs barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen ihop och bildade Soci-

altjänstlagen. Den största förändringen i den nya lagen var synen på människorna som var i 

behov av hjälp från samhället. Tidigare var lagen i många avseenden en överordnad och kon-

trollerade funktion medan socialtjänsten nu skulle vara en serviceinriktad och hjälpande verk-

samhet byggd på tilltron till människan egen förmåga att påverka sin situation (Norström & 

Thunved, 2005, s 27). Lagstiftaren står än idag fast vid denna människosyn och anser att det 

inte finns någon anledning att misstro människors vilja och förmåga att aktivt förändra sin 

situation, snarare har människors vilja till inflytande och ansvar ökat.  Människor i behov av 
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socialbidrag skall bemötas med respekt samt ha samma rättigheter som andra, att erhålla soci-

albidrag ska inte behöva kännas förnedrande (Proposition 1996/97:124, s 31). 

 Dock påpekas det i propositionen (a.a.) att människors rätt till bistånd inte står i strid med 

eget ansvar. Det finns en utbredd samhälls- och människosyn som säger att medborgarna skall 

ta eget ansvar samt göra rätt för sig vilket delas fullt ut av regeringen. För att ha rätt till eko-

nomiskt bistånd skall den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen för-

sörjning. Att socialtjänstens insatser skall bygga på respekt för människors självbestämman-

derätt och integritet betyder inte att biståndet skall ges kravlöst. Åtgärderna skall alltid vara av 

sådan karaktär att de stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv (a.a., s 32). 

 Vidare anser lagstiftaren (a.a.) att kommunerna är de som bäst lämpar sig att utforma in-

satserna efter individens behov då de har en bra kännedom om de lokala förutsättningarna. 

 I propositionen (a.a., s 44) anges att målet med socialtjänstlagen är att ”verksamheten 

skall inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”. Socialtjänsten 

bör därför aktivt arbeta med att bistånd endast skall ges med inriktningen att den enskilde ut-

vecklar och aktiverar de egna resurserna för att klara sin försörjning. Det är viktigt att kom-

munerna bidrar med aktiva insatser då arbetslöshet innebär både sociala och hälsomässiga 

risker.  

 Det anses även att en rehabiliteringsstrategi ger ett bättre resultat än att betrakta socialbi-

draget som en ren försörjningsform. Det är en rättighet för klienterna att få sådan hjälp att de 

på sikt kan klara sig utan socialbidrag (a.a., s 44,67). 

 

2.3 Kompetenshöjande verksamhet 
En arbetslös med socialbidrag är skyldig att söka arbete och godta anvisat arbete. Om möjlig-

heten till arbete inte finns, är individen i vissa fall skyldig att delta i annan, av socialtjänsten 

anvisad, verksamhet (Proposition 1996/97:124). Förutsättningen för denna skyldighet är att 

verksamheten i det enskilda fallet bedöms främja individens möjligheter att få arbete. Insat-

serna skall syfta till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden, detta anses särskilt 

gälla arbetslösa socialbidragsberoende ungdomar.  

 Vidare skall deltagarna i aktiveringsprogrammen få en ökad kompetens inför deras fram-

tida arbetsliv. En ökad kompetens kan vara att förbättra den unges kunskaper om samhället 

och arbetslivet, förmåga att skriva arbetsansökan eller på andra sätt ta kontakt med potentiella 

arbetsgivare etc. Praktik kan också vara ett sätt att öka kompetensen.  
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 Deltagande och syfte skall preciseras i en individuell plan vilken skall riktas mot att för-

bättra den enskildes förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Kravet på 

deltagande får dock inte ha karaktären av att människor i sociala nödlägen utnyttjas eller ut-

sätts för krav som inte är relevanta och sakligt grundade på behov av kompetensutveckling 

(a.a., s 74-75). 
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3. Tidigare forskning 
Jag har avgränsat mig till att i princip koncentrerat mig på svensk forskning då min studie 

behandlar konsekvenserna av den svenska aktiveringspolitiken. Detta var ett medvetet val, då 

det ansågs som mest relevant för studiens syfte. Forskningen om aktiveringsprogrammen är 

relativt begränsad och effekterna svårtolkade. Forskning som behandlar frågan utifrån delta-

garnas perspektiv, har jag haft svårt att finna. Jag har därför valt att fokusera mig på mer ge-

nerell forskning gällande arbetslösa ungdomar, socialbidrag och aktiveringsprogram.  

 

3.1 Ungdomars levnadssituation i dagens samhälle 
Ungas inträde och etablering i vuxenlivet sker allt senare. En orsak kan vara att den svenska 

arbetsmarknaden under de senaste årtiondena gradvis har förändrats från att ha dominerats av 

en industrimarknad till ett mer tjänste- och kunskapsbaserat samhälle. Flertalet studier har 

tydligt visat att ungdomar först vid 30 års ålder har en stabil etablering i arbetslivet. Detta 

faktum går stick i stäv med regeringens mål sedan 1999 ”att ungdomar skall ha goda förut-

sättningar att leva ett självständigt liv”. Det är även vanligt bland dagens unga att de, även 

långt upp i åldrarna, är alltmer beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Detta faktum 

kan tänkas leda till en ökad uppdelning bland ungdomsgrupper då inte alla föräldrar har finan-

siella möjligheter att stödja sina barn efter gymnasietiden (Salonen, 2003, s 3, 24). 

 Under de senaste åren har ungdomarnas situation på arbetsmarknaden starkt försämrats. 

Sverige har sedan början av 1990-talet haft fler djupa konjunkturnedgångar. Då ungdomar 

vanligtvis har en svag anknytning till arbetsmarknaden samt dålig sysselsättningstrygghet 

anses de som grupp som extra utsatt i en konjunktursvacka (Ungdomsstyrelsen 2004, s 74).  

 Salonen (2003, s 25) menar att det numer är styrkt att välfärdsutvecklingen under 1990-

talet innebar ökade skillnader mellan hushållen. Framför allt är det tre befolkningsgrupper 

som halkade efter, vilka är ungdomar, ensamstående föräldrar och invandrare som kommit till 

Sverige under senare år.  

  Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år har under perioden 2001-2003 ökat. Genomsnittet 

för de ungdomar som varje månad under 2003 var arbetslösa, var 56 000 personer eller 11,9 

% av arbetskraften. Hit räknas även de som deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. 

Det finns flera orsaker som anses ha påverkat ungdomsarbetslösheten. Först och främst de 

oräkneliga konjunkturnedgångarna, men även nedmonteringen av arbetsförmedlingens pro-
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gram samt att platserna till den kommunala vuxenutbildningen har minskat under 1990-talet 

(Ungdomsstyrelsen, 2004, s 73-74). 

 Den psykiska hälsan bland ungdomar har försämrats under 2000-2002 enligt en studie 

från ungdomsstyrelsen (a.a., s 143). De menar även att nedgången har varit stadig sedan slutet 

av 1980-talet. Ungdomarna har i ökad grad drabbats av ängslan, oro eller ångest, sömnbesvär 

samt trötthet, de som drabbats hårdast verkar vara unga kvinnor. Ökningen kan även hittas 

bland den äldre befolkningen, dock inte lika påfallande. Något som ytterligare styrker den 

ökade ohälsan är den fördubbling av apotekets försäljning av antidepressiva preparat till ung-

domar som inträffade under åren 1999-2002. Någon giltig förklaring för detta finns inte, där-

emot är ökningen förenlig med den neråtgående välfärdsutvecklingen som skedde under 

1990-talet under vilken ungdomarna drabbades hårt ekonomiskt och sysselsättningsmässigt.  

 En trygg miljö och ett stabilt välfärdssystem är något som betraktas utgöra en motkraft 

mot strukturella problem såsom arbetslöshet. En stödjande omgivning anses även utgöra en 

gynnsam faktor för ungdomars etablering i samhället och utveckling av sin vuxna identitet. 

Det är dock tveksamt om ungdomarna upplevt detta då en nedrustning inom välfärdssystemet 

skett under hela 1990-talet (a.a., 151, 161). Denna tes får stöd av Salonen (2003, s 25) som 

menar att tidigare forskning visar att barns och ungdomars ekonomiska villkor är av central 

betydelse och har starka samband med andra grundläggande välfärdsdimensioner som hälsa, 

utbildning och framtida förankring i arbetslivet. Även i ungdomsstyrelsens attityd- och värde-

ringsstudie (2003, s 13, 15) framkommer att andelen som är oroliga för sin hälsa är störst 

bland arbetslösa samt unga med dålig ekonomi. Samma grupp upplever även sin livskvalitet 

som låg i större utsträckning än andra grupper samt tror inte i lika hög grad att de kommer få 

det bra i framtiden.  

 Enligt en värderingsstudie gjord av ungdomsstyrelsen (2004, s 4) är de viktigaste egen-

skaperna i ett arbete för ungdomar 16-29 år, en bra chef, god arbetsmiljö och intressanta ar-

betsuppgifter. Därefter kom egenskaper som att arbetet ska vara omväxlande, möjlighet till 

personlig utveckling, löneutveckling och vidareutbildning. Individens bakgrund, utbildning 

kön och ålder visade sig spela en stor roll för vilka egenskaper som ansågs viktiga i ett arbete. 

Exempelvis blev fast anställning mer betydande desto äldre undersökningspersonerna var. 

Trevliga arbetskamrater visade sig vara den viktigaste egenskapen för alla i undersökningen 

(a.a., s 14). I jämförelse med en likadan studie gjord 1997 visade det sig att medelåldern i hög 

grad hade höjts på dem som värderade fast anställning högt (a.a. s 24). 
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3.2 Effekter av arbetslöshet 
Att vara arbetslös innebär enligt Olsén (1985, s 41) en förlust av de positiva sidorna av arbe-

tet, men även andra långsiktiga förluster. Den arbetslöse är inte längre en självklar del i sam-

hället och får inte längre delta i alla samhällsaktiviteter, vilket medför en kontrollförlust av de 

egna livsvillkoren. Individen tillhör nu en ny grupp eller ”klass” och får på så sätt en ny iden-

titet, vilket kan vara både traumatiskt och ångestladdat.  

 Vanliga erfarenheter av arbetslöshet är att de nya livsvillkoren reducerar och blockerar 

individens handlingsmöjligheter, gör honom mer beroende, isolerad och utsatt för stigmatise-

ring.  

 Olsén (a.a., s 127) menar att det finns flera statistiska undersökningar som styrker att en 

arbetslös har större chans att drabbas av flertalet sjukdomar än vad en lönearbetare har. Det 

gäller bland annat hjärtsjukdomar, störningar i tjock- och tolvfingertarmen och magsår. Ett 

samband har även hittats mellan ökad dödlighet i tider då arbetslösheten ökat, samt motsva-

rande sänkningar vid minskad arbetslöshet. De vanligaste generella symptomen vid arbetslös-

het är resignation, modlöshet och apati. Vid långvarig arbetslöshet är det inte ovanligt att in-

dividen utvecklar en depression. Sjukdomar och minskad självkänsla gör ofta att den arbetslö-

se, i synnerhet långtidsarbetslösa, har svårt att börja arbeta igen. Här är det dock på sin plats 

att påpeka att även lönearbete är sjukdomsskapande, men det verkar som arbetslöshet för de 

flesta lönearbetare är mer betungande än att arbeta (a.a., s 129-136). 

  Vad gäller långvariga effekter av ungdomsarbetslöshet menar Nordström Skans (2004, s 

148) att arbetslöshet får flera negativa följder för den unge. Dels förlorar individen värdefull 

kompetens, både genom att de inte får någon arbetslivserfarenhet under perioden samt att det 

är stor risk att de förlorar de kunskaper de tillägnat sig i skolan. Det finns även möjligheter att 

en del företag använder arbetslöshet som skäl för att inte anställa vissa personer.  

 Nordström Skans (a.a.) anser att det är troligt att de värderingar och preferenser som unga 

människor fortfarande håller på att skapa kan påverkas av hur det går på arbetsmarknaden i 

tidig ålder, vilket kan göra intryck på deras vilja att arbete eller utbilda sig i framtiden.  

 Studiens resultat visar att de som blev arbetslösa direkt efter gymnasiet i betydligt större 

utsträckning också var arbetslösa under resten av en tio års period, samt att ungdomsarbets-

löshet har kraftiga långvariga effekter (a.a., s 153). 
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3.3 Konsekvenser av socialbidragsberoende för ungdomar 
Enligt Salonen (2000, s 201) pekar resultaten från empiriska studier på att de ungdomar som 

utsatts för svårigheter i samband med etableringsfasen i arbetslivet riskerar att få sin levnads-

standard påverkad upp i åldrarna. Dessa ungdomar befinner sig ofta vandrandes fram och till-

baks mellan tillfällig arbeten, studier samt socialbidragsberoende, vilket kan leda till ett mer 

varaktigt utanförskap.  

 Salonen (a.a.) menar att 1990-talet utan tvekan har medfört ett tilltagande riskscenario för 

många unga människor samt ökat den sociala uppdelningen. Den forskning som hittills gjorts 

kan dock inte ge några säkra svar om de långsiktiga och bestående effekterna av den ökade 

arbetslösheten och socialbidragstagandet för ungdomarna då förändringarna skett under så 

kort tid.  

 Enligt Bergmark (2000, s 159) är socialbidragstagandet ofta förenat med känslor av stig-

ma, nederlag och skam. Det saknas dock systematiska observationer kring förändringar av 

detta fenomen under 1990-talet. Skamkänslorna är dock ytterst väldokumenterade. De senaste 

årtiondenas forskning visar att ungefär hälften av dem som söker socialbidrag upplever obe-

hag eller skamkänslor. Det är även ett vanligt antagande bland bidragstagarna att folk i all-

mänhet är negativa mot socialbidragstagare samt att de misstror deras orsaker.  

 Kunskap saknas även om vilken betydelse allmänt hårdare villkor samt det ökande använ-

dandet av aktivering har. Inte heller har betydelsen av de besparingar som gjorts under 1990-

talet på socialförsäkringsområdet fastställts. Majoriteten av den data som finns pekar dock 

mot en hårdare bedömning och minskad generositet av det ekonomiska biståndet. Detta gör 

att man på goda grunder kan anta att utvecklingen av kommunernas policy under 1990-talet 

har haft en återhållande effekt på bidragstagandets tillväxt, dock är det oklart i vilken omfatt-

ning samt vilka konsekvenser detta har haft för de berörda (a.a., s 160-162). 

 

3.4 Utformning och effekter av aktiveringsprogrammen 
Salonen & Ulmestigs (2004, s 10, 11) karläggande studie av aktiveringsprogrammen i Sverige 

pekar på stora lokala variationerna. Dels vad gäller rättigheter och skyldigheter för deltagarna, 

men framförallt hur intagningen till programmen sker och hur man väljer att kategorisera de 

arbetslösa.  

 I Sverige finns runt 800 aktiveringsprogram och nästan undantagsvis saknas kännedom 

huruvida deltagarnas chanser till självförsörjning har förbättrats eller ej. 
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 Studien visar vidare att det är vanligt förekommande att programmens utformning till stor 

del är flexibel och föränderlig. Detta kan tolkas på så sätt att insatserna är skapade efter delta-

garnas individuella behov och önskemål. Då flertalet program dock ansågs vara av en mer 

uppehållande och förvarande karaktär anser Salonen & Ulmestig (a.a.) att det ligger närmare 

att anta att socialbidragstagaren blir placerad i en verksamhet oavsett om dess innehåll ökar 

deltagarnas möjligheter att få jobb. Otydliga målbeskrivningar, luddigt innehåll och oklara 

tids- och resursramar var vanligt förekommande. I cirka hälften av kommunerna saknas do-

kumentation och systematisk uppföljning av enskilda aktiveringsprogram. Salonen & Ulmes-

tig (2004, s 82) betonar dock att det finns många positiva undantag bland aktiveringspro-

grammen runt om i landet.  

 Även Bergmark (2000, s 155-158 ) menar att det saknas data som beskriver utvecklingen 

av de insatser som syftar till att göra socialbidragstagare självförsörjande. Det saknas även 

fakta kring vad detta arbete innebär samt vilka effekter det har på socialbidragstagandet eller 

på deltagarna i programmen. I en jämförande studie av två kommundelar i Uppsala varav den 

ena tillämpade Uppsalamodellen framgår ingen signifikant skillnad avseende längden på soci-

albidragsberoende eller om klienterna hade större möjligheter att komma ut i arbete/utbildning 

än övriga. Uppsala modellen var mycket populär på 1990-talet och går i korthet ut på tydliga-

re och mer omfattande krav på de arbetslösa, tätare möten mellan klienten och socialsekrete-

raren samt ökad betoning på individens eget ansvar. Indragning av det ekonomiska biståndet 

kunde ske om klienten inte var tillräckligt aktivt arbetssökande. 

 Resultat från Byrbergs (1998, http://www.sos.se/sos/publ/referat/sr9811.htm) jämförande 

kommunstudie antyder dock att arbetssätt med inslag av Uppsalamodellen kan ha en återhål-

lande effekt på socialbidragskostnaderna.  

 Hjertner Thoréns (2005, s 1, 20) studie av två aktiveringsprogram visar att det praktiska 

arbetet inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner på ett tillfredställande sätt, t.ex. 

används inte individuella bedömningar och verksamheterna ansågs inte vara särskilt kompe-

tenshöjande. Klienten har inte heller någon laglig rätt att överklaga innehållet i programmen. 

Om så görs, och klienten väljer att inte delta, är risken istället stor att de förlorar sitt socialbi-

drag då socialtjänsten kan anse att de inte står till arbetsmarknadens förfogande.  

 Av de utvärderingar som gjorts av aktiveringsprogrammen är resultaten osäkra och några 

effekter går inte att fastställa (a.a., s 20). Giertz (2004, s 202) studie av åtta lokala aktive-

ringsprogram i Malmö visar liknande resultat, närmare bestämt att programmen hade en gans-

ka måttlig effekt på deltagarnas sysselsättning. Vidare kunde konstateras att hälften av delta-

garna avslutade programmet utan att gå vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning. 
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Giertz (a.a., s 208) påpekar dock att hans studie inte utesluter att det faktiskt finns de aktive-

ringsprogram som fungerar. 

 Även Malmberg-Heimonen (2005, s 11) är av åsikten att det saknas studier som fokuserar 

på vilka konsekvenser aktiveringspolitiken har på deltagarna.  

 I sin studie (a.a., s 9, 52-53) där hon undersöker effekterna av den europeiska arbetsmark-

nadspolitiken på individnivå framkommer det att de hårdare metoderna kan ha en positiv ef-

fekt på de resursstarkare grupperna. För de mer resurssvaga grupperna är effekterna klart ne-

gativa. För att arbetsmarknadspolitiken skall fungera optimalt anser Malmberg-Heimonen 

(a.a.) att det är viktigt med olika typer av åtgärder samt att de hårdare metoderna skall undvi-

kas för de resurssvagare grupperna av arbetslösa.  

 

3.5 Sammanfattning 
Arbetslösheten och den psykiska ohälsan har ökat bland ungdomarna under 1990-talet. Tidi-

gare forskning av aktiveringsprogram ger vid handen att undersökningar av effekter på soci-

albidragstagandet eller deltagarna saknas i stort. Av de studier som undersökt detta är det 

svårt att dra några säkra slutsatser. Det är även osäkert om verksamheterna håller den höga 

kvalité vad gäller höjningar av deltagarnas kompetens som lagen anger.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I kapitlet kommer Baumans (1999) begrepp konsumtionskultur att redogöras för. Begreppet 

skall användas för att analysera resultaten av intervjuerna. Begreppet syftar till att ge en bild 

av de värderingar och ideal som råder i dagens samhälle. Med det som bakgrund ökar möjlig-

heterna till en fördjupad förståelse av den insamlade empirin. Kapitlet avslutas med en sam-

manfattning. 

 

4.1 Begreppsredogörelse och dess relevans för studien 
Ända sedan industrialiseringens start har samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen 

gått väldigt snabbt. Flertalet sociologer är överens om att samhället håller på att utvecklas i en 

ny form. Det har dock ännu inte utvecklats något enhetligt begrepp som beskriver denna nya 

samhällsform (Bauman, 1999; Harste, 2003; Lyon, 1998). 

 Den amerikanske sociologen Daniel Bell (Harste, 2003, s 509) använder sig av begreppet 

postindustrialism. Zygmunt Bauman (1999) talar om ett konsumtionssamhälle och en kon-

sumtionskultur. David Lyon (1998) benämner utvecklingen postmodernitet. Lyon (1998, s 7) 

försöker i sin bok Postmodernitet redogöra för betydelsen, vilket enligt honom är ett vid-

sträckt begrepp med många innebörder. Postmodernitet innefattar både sociala och kulturella 

förändringar i samhället, vilka kan vara kön, miljö, och etnicitet men även konst, arkitektur 

och film. Lyon (1998, s 73-74) använder sig även av begreppet konsumtionskultur som han 

anser vara en stor del av postmoderniteten. Detta då han menar att konsumtion och fabrice-

ringen av behov och begär står i centrum i dagens samhälle.  

 Jag kommer i detta kapitel använda mig av begreppet konsumtionskultur samt redogöra 

för innebörden. Detta då begreppet till stor del behandlar de förändringar som skett i förhål-

lande till arbetsmarknadens utveckling vilket förändrat attityderna till arbete. Konsumtions-

kulturen får anses vara en del av det nya postmoderna samhället.  

 I min studie är det ungdomarnas upplevelser, föreställningar och känslor som ska presen-

teras och förstås. Detta kan göras ur en mängd olika synvinklar och med hjälp av olika teore-

tiska utgångspunkter. En människa kan förstås på både individ, grupp och samhällsnivå.  

 Jag har valt att använda mig av ett sociologiskt perspektiv för att få en fördjupad förståelse 

av respondentens svar, vilket medför att problemet arbetslöshet och socialbidragstagande 

kommer att behandlas på strukturell nivå i uppsatsen.  
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 Den tekniska utvecklingen har medfört en hastig utveckling och förändring av samhället 

och arbetsmarknaden. Utvecklingen har även lett till ändrade attityder och levnadssätt. För att 

bättre kunna förstå dagens ungdom underlättar det att även känna till det samhälle som de 

lever i. Jag tror även att de förändrade villkoren på arbetsmarknaden kommer att spela en stor 

roll för utvecklingen av framtidens socialtjänst, vilket gör valet av teori relevant för socialt 

arbete. 

4.2 Bakgrund 
När de första fabrikerna kom och industrialiseringen inleddes var den allmänna och politiska 

åsikten att ett fast arbete var lösningen på det mesta. Arbetet skulle göra människorna anstän-

diga, utrota fattigdomen och lindra allehanda plågor. För att då få medborgarna att inställa sig 

i fabrikerna och kunna ”forma” dem till lydiga och disciplinerade industriarbetare och på så 

sätt utrota fattigdomen användes en arbetsetik (Bauman, 1999, s 10,23,29). 

 Arbetsetikens viktigaste budskap var att det var bra att arbeta och dåligt att inte arbeta. 

Människorna intalades att de måste ge för att få, det fanns inte något som hette gratis. Det 

ansågs moraliskt fel att vara tillfredställd och på så sätt ovärdigt att upphöra att arbeta och 

anstränga sig. Med arbete menades det arbete som var efterfrågat och kunde säljas, det vill 

säga lönearbete (a.a., s 13).  

 Under det moderna industrisamhället var allmän sysselsättning ett mål och tron på att in-

dustrierna skulle fortsätta att växa var stor. Arbetet var den centrala punkten i människornas 

liv kring vilket allt annat kretsade runt. Det arbete individen hade styrde dess rättigheter, 

skyldigheter, familjemönster, sociala liv och fritid. Att vara arbetslös var ett brott mot normen 

(a.a., s 30-31).  

 I övergången då hantverkare blev fabriksarbetare menar Bauman (a.a., s 37) att individer-

na förlorade en del av sin mänskliga värdighet som de fått genom sin yrkesstolthet. För att 

återvinna värdigheten lades fokus nu på hur mycket pengar fabriksarbetarna tjänade. Löne-

skillnaderna blev det som mätte producenternas prestige och sociala ställning. Från att ha varit 

ett produktionssamhälle förändrades det till att alltmer bli ett samhälle av konsumenter.  

 Att vara konsument betyder enligt Bauman (a.a., s 39-40) en person som konsumerar, att 

konsumera innebär att använda saker. Sakerna används för att tillfredställa våra behov eller 

begär vilket kan göras genom att äta dem, bära dem, leka med dem och en mängd andra sätt. 

Att då benämna ett samhälle som ett konsumtionssamhälle görs inte enbart för att vi konsu-

merar, eftersom människan på olika sätt gjort detta i alla tider. Den främsta anledningen till 
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benämningen är hur dagens samhälle formar människan att spela konsumentens roll och hur 

vi genom konsumtion skapar hela våra liv och våra identiteter. 

4.3 Konsumtionskulturen 
Det som enligt Bauman (a.a., s 41) karaktäriserar en konsument är frånvaron av rutiner och ett 

tillstånd av ständig valfrihet. Detta är motsatsen till de egenskaper som krävs för att arbeta 

inom industrin, och uppkomsten av konsumtionssamhället innebar även början på slutet av ett 

samhälle där industriarbetet var norm.  

 Det som kännetecknar det ideala tillståndet för en konsument är en avsaknad av stabilitet 

och ett omättligt behov och begär. Tillfredställelsen bör vara ögonblicklig, utan att någon in-

lärning eller långvarigt arbete krävs. Konsumenten skall lämpligen vara dålig på att hålla kvar 

uppmärksamheten och vara otåliga och impulsiva. Detta för att de snabbt ska tröttna på inkö-

pen och rikta sitt intresse mot nya produkter (a.a.). 

 För att ett konsumtionssamhälle skall fungera optimalt måste konsumenten hela tiden öka 

sin konsumtionsförmåga. För att så ska bli förför konsumtionsmarknaden sina kunder, detta är 

dock enbart en möjlighet om kunderna är beredda och angelägna om att bli förförda.  

 Människorna i konsumtionssamhället internaliseras in i ett ”tryck” där konsumtionen 

kommer i första hand. Konsumtionen gör det möjligt för individen att konstruerar sig själv 

och bygga sin sociala identitet. Detta tryck är så starkt att det för de allra flesta blir en omöj-

lighet att leva sitt liv på något annat sätt (a.a., 44-45). 

 Till en början användes arbetet i sig som ett medel för att uppnå denna nya konsumtions-

plikt. I dagens samhälle är dock permanenta jobb en sällsynthet. De flesta lediga arbeten är 

tidsbegränsade eller på deltid, vilket har utplånat möjligheten att bygga en identitet enbart 

grundad på arbete.  

 Ett nyckelord inom konsumtionskulturen är valfrihet. Desto mer valfrihet individen har 

och desto mer hon använder sig av den, desto högre blir placeringen i den sociala hierarkin. 

Möjligheten att fritt kunna välja skapar självkänsla och social aktning.  

Istället för den arbetsetik som fanns förr bedöms arbetet nu med hjälp av estetik.  

 Med detta menar Bauman (a.a., s 54) att vissa yrken upphöjs till mer spännande och åtrå-

värda samtidigt som andra arbeten betraktas som usla och värdelösa. De kräsna konsumenter-

na använder sig av sin valfrihet även vad gäller val av arbete. Det eftertraktade arbetet ska 

vara intressant, varierande, spännande och ge möjlighet till ständigt nya upplevelser. Arbeten 

som är monotona, föga äventyrliga, som inte tillåter initiativ eller lovar utmaningar för intel-
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lektet anses som ”trista”. Dessa arbeten kan ingen konsument tänka sig av fri vilja, utan en-

dast i situationer då hon står helt utan valfrihet.  

 Värdet av arbetet bedöms efter dess förmåga att skapa positiva upplevelser där det högsta 

målet vore om gränsen mellan fritid och jobb suddades ut. 

 Möjligheten till konsumtion styrs i hög grad av pengar vilket gör att fattigdom i ett kon-

sumtionssamhälle innebär att vara utestängd från ett ”normalt liv”. Detta leder till minskad 

självaktning och känslor av skam och skuld. I ett samhälle där själva meningen anses vara 

konsumtion innebär fattigdom även en omöjlighet att få ett ”lyckligt liv”. Detta menar Bau-

man (a.a., s 60) framkallar förbittring och vrede vilket kan utlösa våldshandlingar och själv-

förakt.  

 I konsumtionssamhället ska allt hända nu, att vara uttråkad är ett tillstånd som ständigt 

kämpas emot och anses vara slöseri med tid. Bauman (a.a., s 61) berättar om en studie, gjord 

av Peter Kelvin och Joanna E Jarett, av de socialpsykologiska effekterna av arbetslöshet i ett 

konsumtionssamhälle. Resultatet visade att det fanns en situation som ansågs som särskild 

plågsam. Detta var den oändliga mängd fritid de arbetslös besatt, utan någon som helst möj-

lighet att använda den till något som känns meningsfullt. Konsekvensen blev att den arbetslö-

se blev uttråkad, frustrerad och lättirriterad.  

 

4.4 Sammanfattning 
Teorin speglar de samhällsförändringar som skett vad gäller övergången från producentsam-

hälle till konsumtionssamhälle. Denna förändring har medfört attitydförändringar, främst i 

fråga om inställningen till arbete och försörjning. I en konsumtionskultur skapas en identitet 

av yttre attribut. Vi konsumerar för att undvika tristess, tillfredställa fabricerade behov och 

utveckla oss själva. För att hålla hjulet snurrande krävs att konsumtionen hela tiden ökar, vil-

ket medför att tryck som få individer kan stå emot. En konsument sätter alltid valfrihet i första 

rummet och kräver omedelbar tillfredställelse. Ett arbete bedöms utefter en estetik vilket ska-

par ett rangsystem där vissa arbetsuppgifter är mer värda än andra. 
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5. Metod 
Följande kapitel redogör för vald metod och tillvägagångssätt vid litteratursökning, intervju, 

transkribering, analys och tolkning av materialet. Olika problem och eventuella felkällor be-

skrivs och jag för ett resonemang kring hur detta kunnat undvikas. Därefter följer en diskus-

sion kring studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. 

5.1 Forskningsmetod 
För att besvara mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av en kvalitativ undersök-

ning. Enligt Kvale ( 1997, s 70) är den kvalitativa intervjun en effektiv metod för att fånga 

erfarenheter och uppfattningar ur intervjupersonernas vardagsvärld.  

 Via en kvantitativ undersökning hade jag nått ett större antal deltagare, och på så sätt även 

fått ett mer allmängiltigt resultat. Det negativa med en enkät är att svaren i hög grad blir be-

gränsade, och ger litet utrymme för förklaringar och utvidgningar av svaren. Bedömningen 

gjordes att intervjuer vore mer lämpligt, då jag i första hand var intresserad av deltagarnas 

upplevelser. Detta skulle även ge utrymme för de intervjuade att framkomma med åsikter eller 

upplevelser som jag på förhand varit omedveten om. Enligt Esaiasson et al. (2004, s 279) ger 

intervjuer en god möjlighet att registrera svar som är oväntade. Möjligheten till uppföljning är 

också stor. För att nå detta mål använde jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide.  

 Jag bestämde mig för att göra enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer. Detta då jag 

föreställde mig att intervjupersonerna skulle kunna bli påverkade av varandras svar, och kan-

ske inte våga framföra åsikter som gick emot de andra deltagarna.  

 

5.2 Litteratursökning och urval 
Ändamålet med litteratursökningen var att hitta forskning kring aktiveringsprogram, arbetslö-

sa ungdomar och socialbidrag. Vid denna tidpunkt visste jag inte att dessa verksamheter be-

nämndes aktiveringsprogram, och använde därför inte detta sökord i första omgången.  Jag 

sökte efter litteratur i databaserna Social services abstract, Uppsök i Libris, artikelsök och 

arbline med sökorden ungdom, arbetslös, arbetsmarknadspolitik, attityder, socialbidrag, ar-

betsmotivation samt även synonymer till dessa ord och i olika kombinationer. När jag sedan 

läst viss litteratur och fått nya begrepp, gjordes fler databassökningar. Främst lades aktive-

ringsprogram och aktivering till i sökningarna.  
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 Flertalet manuella sökningar efter rapporter gjordes via hemsidor på Internet. Jag besökte 

då arbetsförmedlingen, socialstyrelsen, regeringen, SCB, ungdomsstyrelsen, arbetslivsinstitu-

tet och IFAU – institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. I de fall fulltexter fanns till-

gängliga, laddades allt som på något sätt rörde mitt syfte hem. När fulltexter inte fanns till-

gängligt försökte jag på annat sätt få tag i litteraturen. Den litteratur som för tillfället inte hit-

tades, sparades referensen för att möjligen göra ett senare försök.  

 Jag mailade även en forskare på ungdomsstyrelsen samt Tapio Salonen, som 2004 gjorde 

en karläggning av aktiveringsprogrammen i Sverige, för att få tips på aktuella och viktiga stu-

dier.  

 Den insamlade litteraturen skummades sedan igenom. I en första omgång behölls all 

forskning som gällde ungdomar, arbetslöshet, socialbidrag och aktiveringsprogram. Via flera 

av studiernas referenslistor fick jag nya tips på undersökningar som var relevanta för mitt syf-

te. Efter ett tag upptäckte jag vilka författare och verk som var centrala på området, då de ofta 

refererades till. Nu gjordes ytterligare en rensning av materialet, vilket kom allt mer att enbart 

handla om ungdomars villkor, konsekvenser av arbetslöshet och socialbidragstagande samt 

aktiveringsprogrammen och aktiveringspolitiken.  

 En litteratursökning skulle med fördel kunna göras vidare och mer systematisk, och det 

finns säkerligen väsentliga rapporter som jag inte funnit. Jag bestämde mig ändå för att sluta 

söka när litteraturen jag läste tog upp information som jag redan hade och inga större avvikel-

ser upptäcktes. Enligt Esaiasson (2004, s 303, 315) är det viktigt med en skeptisk hållning till 

information, då vi i dagens samhälle överöses med upplysningar med olika grad av sannings-

halt. Huvudregeln för att få ett så trovärdigt material som möjligt är att högsta mån använda 

sig av primärkällor istället för sekundärkällor, samtidiga källor framför sentida samt neutrala 

källor.   

 Den litteratur jag använt i min studie är i princip primärkällor, skriven under de tio senaste 

åren samt författarna är politiskt oberoende och inte knutna till någon intresseorganisation. 

Flera undersökningar med liknande resultat har presenterats för att styrka sanningshalten. 
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5.3 Datainsamling 

5.3.1 Urval av intervjupersoner 
Jag har intervjuat fyra stycken deltagare från Kliv1 i Södertälje. Detta då det visade sig att en i 

personalen var intresserad av att få en undersökning av verksamheten gjord. Eftersom mitt 

syfte var att studera verksamheten utifrån ungdomarnas upplevelser var det aldrig aktuellt att 

intervjua några andra än deltagarna.  

 Kliv1 är en insats i en större verksamhet som heter Klivet. Kliv1 är en jobbsökarkurs, och 

pågår i tjugo närvarodagar. En del av deltagarna går sedan vidare till andra insatser via Klivet, 

medan andra faller ifrån. 

  Intervjuer gjordes med dem som deltog, eller just hade avslutat Kliv1. Anledningen till 

detta var att jag inbillade mig att det var den största chansen att få en bredd på deltagarnas 

upplevelser, i mening av positiv och negativ. Jag föreställde mig att det var de deltagarna som 

efter Kliv1 inte gick vidare till någon sysselsättning, var de som var mest negativt inställda till 

verksamheten. Det var även Kliv1 som främst uppfyllde kriterierna för att vara ett aktive-

ringsprogram.  

 I Kliv1 får ungdomen ersättning från socialtjänsten, a-kassa eller arbetsförmedlingen. Va-

let föll på de deltagare som erhöll socialbidrag, eftersom detta var en del av mitt syfte. Vidare 

försöktes i så stor mån som möjligt att få, en för verksamheten, representativ bild av deltagar-

na. Både vad gäller kön och utländsk härkomst.  

 Fyra intervjuer bedömdes vara rimligt för att besvara mina frågeställningar. Esaiasson 

(2004, s 286) ger rådet att intervjua ett litet antal. Han menar att underlaget sällan blir bättre 

om det t. ex består av trettio personer istället för femton.  

 Tanken var att intervjua två killar och två tjejer. Men då en av tjejerna ringde sig sjuk, och 

den enda som ytterligare var intresserad, var en kille blev det tyvärr inte så. Troligtvis hade 

resultatet blivit ett annat om den från början tänkta intervjupersonen hade deltagit. Om upple-

velsen av verksamheten påverkas av vilket kön personen har, är svårt att svara på, dock tror 

jag själv att det i detta fall mer handlar om personliga egenskaper och erfarenheter.  

 Två av de intervjuade hade utländsk bakgrund. 

 En av coacherna på Klivet hjälpte mig att göra förfrågningar bland deltagarna om intresse 

av att delta i intervjun. Det visade sig vara svårare än vad vi trott, men till slut anmälde sig 

fyra frivilliga. Alternativet hade varit att jag själv besökt Kliv1 och presenterat mig, för att 

sedan söka efter intervjupersoner. Jag hade även kunnat ringa slumpvist utvalda deltagare. 

Valet gjordes dock att ta hjälp av personalen vilket kan ha medfört en viss snedvridning av 



27 

resultatet då intervjupersonerna är utvalda selektiv. Å andra sidan har flertalet personer för-

frågats, och endast de som av egen vilja var intresserade har varit aktuella.  

 En informant intervju genomfördes med Anders Granström, coach på Klivet. Enligt Esai-

asson (2004, s 304) bör även en informantintervju granskas källkritiskt. För att källan skall 

vara så trovärdig som möjlig bör det vara en primärkälla samt att personen är oberoende och 

opåverkad av någon yttre omständighet. Anders får antas vara en primärkälla då han tillbring-

ar dagarna på Klivet, och då intervjun syftar till att ge en beskrivning av verksamheten och de 

regler som finns, dras slutsatsen att han inte blir negativt påverkad av hans anställning på 

verksamheten. Anders har även visat mig dokument från Klivet som styrker hans uppgifter. 

När informantintervjun var utskriven fick Anders läsa igenom resultatet för att kontrollera att 

informationen återgivits korrekt. 

 

5.3.2 Intervjuernas genomförande 
Då jag är en oerfaren intervjuare, startade jag med att göra en pilotintervju. Denna utvärdera-

des sedan tillsammans med min handledare. Syftet med detta var att se i vilken utsträckning 

min intervjuguide (Bilaga 1) gav mig de svar jag sökte. Då intervjun innehöll rikligt med in-

formation kom även den att användas i resultatet. Resterande intervjuer genomfördes sedan 

under en vecka. Intervjuerna inleddes med att informera respondenterna (Bilaga 2). Informa-

tionen syftade till att upplysa dem om studiens syfte samt förutsättningarna för deras medver-

kan. Intervjuguiden gick sedan igenom så att deltagarna skulle vara förberedda på vad samta-

let skulle handla om. Deltagarna fick själva bestämma det namn som de skulle kallas för i 

uppsatsen, namnet användes sedan genom hela uppsatsskrivandet, även i transkriberingen. 

Om de inte hade några frågor eller invändningar, startades intervjun. Tillsammans tog detta 

cirka 40- 45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon.  

 Intervjuerna ägde rum i Klivets lokaler, på dagtid. Ett annat alternativ hade varit att inter-

vjua deltagarna på en mer neutral plats. En möjlighet skulle kunna vara att Klivets lokaler 

hämmade deltagarna att ge uttryck för negativa åsikter. Att valet trots detta föll på att inter-

vjua respondenterna på plats var dels en svårighet att hitta en lämplig lokal, samt att jag för-

modade att det skulle vara svårt att få deltagare att ställa upp om de skulle behöva använda sig 

av sin fritid. Svårigheterna att hitta frivilliga, även då intervjuerna skedde under den tid som 

deltagarna ändå var närvarande, bekräftade misstankarna. Min uppfattning efter intervjuernas 

genomförande är att deltagarna var villiga att delge mig även av deras negativa åsikter.  
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 Intervjuguiden formulerades efter ett antal teman med tillhörande underfrågor. Temana 

valdes utifrån syftet och frågeställningar samt genomgången av tidigare forskning. Tanken var 

sedan att spinna vidare på respondenternas berättelser för att få en så rik beskrivning som 

möjligt. När transkriberingarna lästes igenom upptäcktes dock att detta inte skedde i den ut-

sträckning jag velat. Detta har förmodligen att göra med den för mig nya situationen, samt att 

jag var mån om att gå igenom alla teman inom den utsatta tidsramen. För att förbättra resulta-

tet hade kompletterande intervjuer kunnat göras. Koncentreringen hade då kunnat ligga på 

motsättningar i deltagarnas berättelser eller intressanta sidospår som under intervjutillfället 

inte följdes upp. Detta var dock inte möjligt att åstadkomma med tanke på uppsatsens ramar.  

 Enligt Kvale (1997, s 101) är intervjuaren redskapet vid kvalitativa undersökningar och 

resultatet är till stor del beroende av dennes kunnande, känslighet och empati.  

 Jag valde att inte berätta för deltagarna om min förförståelse vad gäller socialbidrag, detta 

för att undvika att respondenterna utelämnade negativa upplevelser av socialtjänsten. Under 

intervjutillfället ombeddes respondenterna förklara och exemplifiera vad de menade, även i de 

fall då jag kände till saken. Detta för att säkra att det var deltagarnas upplevelser som fram-

kom istället för mina egna.  

 Min uppfattning är att jag fick bra kontakt med intervjupersonerna samt att de i viss mån 

fattade förtroende för mig. Samtliga uppgav att det hade känts bra efter intervjun. Faktumet 

att jag åldersmässigt inte befinner mig så långt ifrån deltagarna kan ha varit till hjälp vad gäll-

er deras vilja att tala öppet och fritt med mig. Under intervjuns gång ställdes frågor kring in-

tervjupersonens uttalanden för att inga frågetecken kring materialet senare skulle uppkomma.  

 

5.3.3 Bearbetning och analys av data 
Det inspelade materialet skrevs ut ordagrant, i så nära anknytning till intervjutillfället som 

möjligt och av mig själv. Detta för att kunna ta hjälp av minnet vid eventuella fel på inspel-

ningen. Vissa ord var svåra att höra på grund av att intervjupersonen ibland talade lågt eller 

för fort. Då detta skedde i en mindre utsträckning bör det inte ha påverkat slutresultatet.  

 Samtalen återgavs ordagrant men de instämmande och uppmuntrande ljud som intervjua-

ren gjorde som, ”hm” och ”ja” utlämnades. I transkriberingen användes intervjupersonernas 

fiktiva namn.  

 Meningskoncentrering användes för att analysera materialet. I ett första steg lästes det 

insamlade materialet igenom, först för att få en översiktlig bild, och sedan mer noggrant. Un-

der tiden antecknades de tankar som uppkom. Exempel motsättningar i respondentens berät-
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telse eller andra saker av vikt för studiens syfte. Intervjupersonernas berättelser koncentrera-

des sedan i mindre koncisa meningar. Meningarna lästes igenom och samlades under valda 

teman. Temana valdes utifrån intervjupersonernas berättelser samt frågeställningarna. De te-

man som valdes var, att vara arbetslös, syn på arbete, vilken hjälp har jag fått, kompetenshöj-

ning, socialbidrag, tvånget samt om verksamheten. Under arbetets gång slogs ”att vara arbets-

lös” och ”syn på arbete” samman till ”att vara arbetslös”. ”Tvånget” och ”Verksamheten” 

blev ”Verksamheten”. På några av de andra temana justerades namnen ”Vilken hjälp jag har 

fått” togs helt bort, och en del av materialet placerades i andra kategorier. De olika temana 

genomsöktes sedan efter likartade uppfattningar samt motsättningar vilket sammanfattades i 

resultatkapitlet. Som ett sista led jämfördes transkriberingarna med det färdiga materialet för 

att säkerställa att resultaten inte snedvridits.  

 När intervjupersonerna citerades ändrades talspråk till skriftspråk och vissa ord utan bety-

delse plockades bort, såsom ”asså”, ”liksom” och ”typ”. 

 Det färdiga resultatet tolkades sedan i kapitel sju. Detta gjordes med hjälp av valda be-

grepp från Baumans (1999) teori om konsumtionskulturer. Inför analysen lästes resultatet och 

tidigare forskning noggrant igenom för att se om några kopplingar kunde hittas.  

 

5.4 Validitet 

Validitet handlar om i vilket utsträckning en metod undersöker det den är avsedd att undersö-

ka (Kvale, 1997, s 215). Validitet är en kvalitetskontroll som ska genomföras under samtliga 

stadier av kunskapsinhämtandet. Kvale (a.a., s 218) skiljer på kvalitativ och kvantitativ validi-

tet. När det handlar om kvalitativ forskning, menar Kvale (a.a), ersätts sökandet efter en abso-

lut och säker kunskap med föreställningen om försvarbara kunskapsanspråk. Forskarens tro-

värdighet och hantverksskicklighet får stor betydelse, och det bör tas i beaktande att det är 

första gången jag gör något liknande och inte är en van intervjuare. En mer erfaren forskare 

skulle troligtvis ha ställt intervjufrågorna på ett annat sätt och möjligtvis fått fram mer infor-

mation från respondenterna. Under hela forskningsprocessen har studiens upplägg diskuterats 

med min handledare, som även kritiskt har granskat mina val, resultat och analyser. Detta 

tyder på att en validering hela tiden varit närvarande samt att en kontroll skett av forsknings-

resultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (a.a., s 219). 
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5.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur forskaren använder sig av sin metod. Det vill säga hur undersök-

ningarna har gått till och hur tillförlitliga mätningarna har varit (Kvale, 1997, s 213). Inom 

kvalitativ forskning blir reliabiliteten till stor del en fråga om hur intervjuaren utfört intervjun, 

utskriften och analysen (a.a.) I metodkapitlet redogör jag för hur de olika delarna har genom-

förts, de metoder som använts, vilka val och ställningstagande som gjorts och eventuella pro-

blem eller bortfall beskrivs. Detta för att läsarna i så stor mån som möjligt ska kunna ta ställ-

ning till trovärdigheten i det färdiga resultatet.  

 

5.7 Generaliserbarhet 
För att kunna göra en statistisk generalisering krävs att undersökningspersonerna valts ut 

slumpmässigt och att resultaten kvantifierats ( Kvale, 1997, s 210). Då intervjupersonerna 

valts ut efter andra kriterier, kan resultatet fortfarande leda till värdefull kunskap, även om 

resultatet inte kan anses vara representativt för hela befolkningen. 

 Studien byggde på ett strategiskt urval, och endast fyra personer deltog. Resultatet kan 

därför inte ses som generaliserbart, utan visar enbart de fyra personernas upplevelser. De akti-

veringsprogram som finns i Sverige alla är unika och uppbyggda på olika sätt. Dessutom är de 

kommunalt styrda vilket gör att olika regler tillämpas. Detta bidrar ytterligare till att resultatet 

inte på något sätt är representativt för alla deltagare i aktiveringsprogram.  

 Deltagarna är även selektivt utvalda och för få för att kunna visa på några generaliserbara 

resultat av Kliv1. Intervjupersonerna är även överrepresenterade av manligt kön, vilket inte är 

typiskt för verkligheten. Däremot kan resultatet ge en bild av hur arbetslösa ungdomar kan 

fundera kring sin situation och därmed ge en fingervisning om vikten av fortsatt forskning 

inom detta område.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Vid etiska överväganden har jag utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer, bila-

ga i Esaiasson (2004).  

 Vid all forskning ska det övervägas vilka konsekvenser undersökningen kan ha för de in-

blandade. Jag bedömde att mina frågor inte rörde något område som skulle orsaka obehags-

känslor hos intervjupersonerna. Vid tillfrågningen informerades respondenterna om att inter-
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vjun var frivillig. Denna information gavs även vid intervjutillfället (Bilaga 2). Samtidigt un-

derrättades de om intervjuns syfte och hur materialet skulle användas. Intervjupersonerna 

skrev även under en samtyckesblankett till Kliv1 där de godkände intervjun. Skälet var främst 

att kunna påvisa det frivilliga deltagandet samt för att upphäva viss del av sekretessen för per-

sonalen. Den enda information om respondenterna jag fått av personalen är dock deras namn, 

det var sedan upp till intervjupersonerna att välja vilka personliga uppgifter de ville dela med 

sig av.  

 Deltagarnas identitet är fingerad i resultatet. De uppgifter som presenteras kan med stor 

sannolik härröras till flera deltagare i verksamheten. Namnen som används är fiktiva och val-

da av intervjupersonerna. Namnen användes genom hela proceduren, från intervju till färdigt 

resultat.  

 Det finns alltid en risk att en intervjuperson kan ta illa upp av den analys som görs. Möj-

ligheten har övervägts om respondenterna skulle kunna känna sig missuppfattade och fram-

ställda på ett icke fördelaktigt sätt. Min analys speglar dock en allmän förändring av attityder i 

samhället och avser inte att visa deltagarnas personliga motiv eller orsaker till deras handlade. 

Teorin utgår från de samhälleliga och arbetsmarknadsmässiga förändringar som skett och läg-

ger ingen värdering i beteendet. Min förhoppning är därmed att respondenterna inte ska känna 

sig personligen förebrådda eller utpekade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

6. Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis kommer en redogörelse av det aktive-

ringsprogram intervjupersonerna deltagit i. Sedan kommer en kortare presentation av respon-

denterna. Uppdelningen av resultatet följer till viss del temana i intervjuguiden. Först kommer 

deltagarna upplevelser av arbetslösheten, tankar om socialbidrag och socialtjänsten och sedan 

åsikter om kompetenshöjning. Resultatet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 

punkterna. 

6.1 Beskrivning av verksamheten 
Intervjupersonerna är alla deltagare i Kliv1 i Södertälje, som är ett aktiveringsprogram. Enligt 

Anders Granström (personlig kommunikation, 051121) som arbetar som coach på Klivet, är 

Kliv1 ett projekt och startade januari 2005. Insatsen är en del av en större verksamhet som 

heter Klivet, inspirationen till Kliv1 kom efter ett studiebesök i en annan kommun där ett lik-

nande koncept presenterades. Handläggarna på Klivet arbetade tidigare individuellt med ung-

domarna och de ville nu utöka verksamheten och pröva nya metoder genom att arbeta mer 

grupporienterat.  

 Målgruppen för verksamheten är ungdomar utan sysselsättning, 18-24 år. I undantagsfall 

kan även yngre elever från individuella programmet deltaga. Ungdomen skall vidare vara 

drogfri, stå till arbetsmarknadens förfogande samt ha ett ordnat boende. Verksamheten är 

schemalagd och pågår mellan 9 och 15 måndag till torsdag, fredagar 9-12. En stor del av tiden 

är avsatt för att deltagarna ska söka jobb på egen hand. Till sin hjälp har de datorer samt möj-

ligheten att ringa eller besöka en arbetsgivare. Andra aktiviteter är föreläsningar med inrikt-

ning mot samhället och arbetslivet. Bland annat har facket, kronofogdemyndigheten och 

Adecco besökt Kliv1. Vidare anordnas en kurs i hur ett CV ska skrivas. (a.a) 

 I slutet av året kommer en utvärdering av verksamheten ske, men projektet är finansierat 

till minst ett år till. På personalens eget initiativ får alla deltagare som avslutar Kliv1 fylla i en 

enkät som sedan sammanställs månadsvis. Detta görs för att verksamheten skall kunna för-

bättras samt en möjlighet att se vad deltagarna uppskattade respektive inte uppskattade. 

  Kliv1 pågår i tjugo närvarodagar och är obligatoriskt för deltagarna, vilka blir hänvisade 

till verksamheten via arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. För de ungdomar som erhåller 

ekonomiskt bistånd kan socialtjänsten göra avdrag från ersättningen om personen har ogiltig 

frånvaro. För att frånvaron skall vara giltig måste deltagarna ringa till personalen senast 8.45 

varje dag och anmäla sjukdom. Läkarintyg skall visas efter sjätte arbetsdagen både vid sjuk-
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dom och vid vård av barn. Vid andra skäl skall en handläggare först konsulteras innan ledig-

het beviljas. 

 Huvudsyftet med verksamheten är enligt Anders (a.a) att deltagarna skall söka jobb och 

bli bättre på detta, för att senare få någon form av sysselsättning. När deltagaren slutfört de 

tjugo dagarna är det meningen att han/hon skall ha upprättat en handlingsplan, skrivit ett per-

sonligt brev samt CV och tagit fram sina betyg, referenser eller meriter. En annan målsättning 

är att ungdomen skall ha sökt ett visst antal arbeten, hur många är dock individuellt.  

 Deltagandet är visserligen obligatoriskt, men hur ungdomen sedan väljer att utnyttja tiden 

är upp till honom själv. Eget ansvar är a och o i verksamheten, men personalen försöker att 

motivera de deltagare som uppvisar ett ointresserat beteende. Ibland kan det komma fram 

andra anledningar till att ungdomen inte utför uppgifterna, så som dyslexi eller social fobi. Då 

en deltagare av någon anledning inte kan tillgodogöra sig kunskaperna på Kliv1 tas oftast en 

diskussion med ansvarig ekonomihandläggare för att hitta en sysselsättning som passar indi-

viden bättre. Personalen på Kliv1 har även rätt att säga ifrån sig uppdraget om de anser att 

verksamheten inte passar ungdomen. (a.a) 

 I Kliv1 arbetar en handläggare samt två coacher.  

 Det som personalen, enligt Anders (a.a.) mening, uppfattar som problem med verksamhe-

ten är bland annat en del deltagares dåliga närvaro samt bristande motivation, vilket gör det 

svårt att nå fram till dem. I övrigt anser personalen att verksamhetens utbud är relativt bra, 

dock är de intresserade av att få veta mer om deltagarnas behov, för att kunna anpassa Kliv1 

efter detta. Resultaten från enkäterna visar att det deltagarna är minst nöjda med är informa-

tionen de fått om programmet innan de startade. Högst betyg får personalens bemötande och 

tillgänglighet.  

 

6.2 Presentation av intervjupersonerna 
Intervjupersonerna har antingen nyss avslutat eller deltar fortfarande i Kliv1. De är alla ar-

betslösa och får socialbidrag. Deras ålder varierar mellan 19 och 24 år. Emelie blev arbetslös 

efter studenten och har varit det cirka fem månader. Hon bor hemma och har deltagit i Kliv1 i 

tre veckor. Jonas bor i egen lägenhet och har varit arbetslös och erhållit socialbidrag de senas-

te fem åren, det är dock första gången han medverkar i något liknande program.  

 Magnus avslutade inte gymnasiet, utan började arbetat som bygglärling vilket han gjort till 

och från i tre år. De senaste fyra månaderna har han varit arbetslös, efter att olovandes tagit 

semester för en utlandsresa. Magnus har eget boende. Pedro hoppade av gymnasiet, och har 
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sedan dess, tre år, varit arbetslös. Han har fått hjälp med sin försörjning från sin familj och har 

bara haft socialbidrag den senaste månaden. Pedro har varit med i Kliv1 en månad och har 

tidigare varit utan sysselsättning. 

 

6.3 Upplevelser av att vara arbetslös 
Alla intervjupersoner ger uttryck för negativa känslor när vi talar om hur det är att vara arbets-

lös. Flertalet nämner avsaknaden av rutiner som påfrestande, vilket gör dem trötta och orkes-

lösa. De beskriver att de tappat motivationen inför att söka jobb, både på grund av avsaknaden 

av rutiner, men även av det faktum att de menar att det inte finns några arbeten. En del av 

intervjupersonerna beskriver det som hopplöst, utöver att det är svårt att få ett arbete, är de 

jobb som finns inte speciellt stimulerande. För varje nej de får minskar motivationen till att 

söka jobb ännu mer, och även om alla menar att de trots detta fortsätter att söka, gör de det 

utan något större engagemang, då de vet att de ändå inte kommer att få något arbete. 

 
”Det känns tungt. Det gör det absolut. Det är inte ett dugg lätt överhuvudtaget, varken att få prak-
tik eller jobb eller studier eller vad man nu vill hitta på. Ingenting är speciellt lätt att komma åt, 
tycker jag. Det är väldigt svårt att få ett jobb idag.” (Jonas) 

 

Emelie anser att arbetslösheten minskar hennes möjligheter ekonomiskt, för de andra verkar 

det inte vara lika betydande, även om de menar att det skulle vara roligare med mer pengar. 

Emelie berättar sedan, att eftersom hon bor hemma och inte behöver betala några räkningar så 

klarar hon sig ändå med de pengar hon har. De räcker till nöjen, t. ex en konsert. Magnus 

tycker inte att det är så stor skillnad ekonomiskt, eftersom hyran nu betalas av socialtjänsten. 

Han har fortfarande råd att köpa mat och att gå ut någon gång på helgerna.  

 
”Inte så stor skillnad, soc betalar ju min hyra nu, så det är ju skönt att slippa det, eller jag har ju 
sockontrakt. Det klart att det vore skönt att ha min gamla lön, men man har ju fortfarande råd att 
köpa mat och kanske gå ut någon gång på helgerna.” (Magnus) 

 

Pedro, som är den som starkast ger uttryck för att han blir negativt påverkad av att vara ar-

betslös, menar att han skulle kunna ta vilket arbete som helst. Han är även öppen för att stude-

ra eller praktisera.  

 Magnus söker mest arbeten inom byggsektorn, eftersom det är där han har sin erfarenhet. 

Han menar dock att det ser mörkt ut för honom, eftersom byggföretagen inte vill anställa ung-

domar. Enligt Magnus vill de bara ha färdigutbildad personal med flera års erfarenhet. Även 
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svartarbete är svårt att få, eftersom företagen hellre tar in utländska arbetare som arbetar för 

mindre lön.  

 Emelie och Jonas har lite högre krav på deras kommande arbete. För dem är det viktigt att 

de trivs och att det känns bra att gå dit. Emelie vill ha en okej lön, utmaningar och schyssta 

arbetskamrater för att känna sig motiverad att gå till jobbet. Är det för dålig lön eller om hon 

inte trivs med arbetsuppgifterna så kan hon lika gärna vara utan. Jonas menar att ett arbete 

skulle ge honom bättre självförtroende, mer pengar samt ännu fler vänner. Ingen av de båda är 

för tillfället intresserade av att börja studera, Jonas för att han är skoltrött och Emelie för att 

hon inte är säker på att det skulle ge henne ett jobb, då flertalet av de högskoleutbildade är 

arbetslösa.  

 
”…dom jobb som finns är ju inte heller särskilt uppmuntrande, alltså man kan ju hitta sådana där 
telefonjobb där man får typ 50 spänn i provision för, och det känns ju inte som något arbete, så då 
väljer man ju hellre att inte söka till dom arbetena så då sitter man ju där, och, ja inte har något 
(…) Om man då bara tjänar provision eller timlön plus provision då blir inte timlönen alls speciellt 
hög, så då är man ju inte speciellt motiverad att gå till jobbet så då kan man lika gärna skita i det.” 
(Emelie) 
 
”Skillnaden skulle väl vara att jag hade mer pengar, om man nu ska tänka så dumt, så, mer pengar 
än vad jag har nu, på socialbidrag. Å sen skulle jag väl framförallt, alltså jag har ju väldigt stort 
umgängesområde sådär, så det skulle ju bli, kanske bara ändras, förändras till det bättre. Kanske få 
ännu fler vänner, kollegor. Större drivkraft till att vilja jobba helt enkelt.” (Jonas) 

 

För att fylla dagarna brukar intervjupersonerna slappa eller umgås med vänner. Jonas och 

Magnus utövar båda någon form av idrott. Jonas brukar även sitta några timmar på arbetsför-

medlingen och söka jobb. Om de hade deltagit i Kliv1 tror intervjupersonerna att de skulle 

fortsätta att tillbringa dagarna på detta sätt. En av de intervjuade tror att han/hon skulle ha 

jobbat svart istället. 

 

6.4 Tankar om socialbidrag och socialtjänsten 
Emelie och Pedro tycker inte om att ha socialbidrag och anser sig ha blivit dåligt bemötta av 

personalen på socialtjänsten. Emelie berättar att hon känner sig nedtryckt, och att det känns 

som om hennes socialsekreterare ser ner på henne. För att bli beviljad biståndet måste hon 

följa alla regler exakt, vilket hon upplever som negativt. Hon tycker att socialtjänsten kunde 

informera henne de gånger hon inte har fyllt i sin ansökan korrekt, men istället har hon själv 

fått ringa och fråga vad som är fel. Hon skulle också vilja ha mer kontakt med sin ekonomi-
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handläggare men tror inte att hon har tid för henne. Då det är svårt att få jobb ser hon inget fel 

i att utnyttja de resurser som finns i samhället. 

  Pedro ansåg att personalen på socialtjänsten var ”dryg”. Han kan inte peka exakt på vad 

det var, för samtidigt var socialsekreteraren trevlig och ställde vanliga frågor. Pedro tror själv 

att handläggaren tänkte att han var en ny arbetslös ungdom som bara ville ha pengar utan att 

göra något för dem. Han berättar även att han tyckte det var jobbigt att gå till socialtjänsten 

eftersom han personligen är av åsikten att inget i livet kommer gratis och vill helst jobba för 

att känna att han har förtjänat pengarna. 

 
”Dom verkade lite dryga av sig, typ såhär, ja nu har vi en ny arbetslös kille som kommer nu och, 
det kändes jobbigt att gå dit (…) dom bemötte mig, alltså det var inte så bra.” (Pedro) 

 

Jonas och Magnus upplever istället att de har fått ett positivt bemötande av socialtjänsten. De 

tycker att det fungerar bra och är nöjda med sina handläggare. Båda två menar dock att det 

handlar mycket om tur, om man får fel handläggare kan man bli lurad på pengar, vilket har 

hänt flera av deras vänner. Magnus menar att det fungerar så bra tack vare att han känner till 

sina rättigheter och därmed vet hur mycket bistånd han är berättigad. Han menar att, social-

tjänsten försöker bevilja mindre socialbidrag än vad personen egentligen har rätt till. 

 
”Ja, jag har väl haft tur och så, med handläggare, men jag vet andra, om man inte känner till sina 
rättigheter så får man inte lika mycket pengar (…) Så man kan bli lurad, för det finns såhär max-
kostnad och minimikostnad, och om man inte vet sina rättigheter då betalar soc bara det minsta be-
loppet.” (Magnus) 

 

Intervjupersonerna har inga åsikter om socialbidrag eller socialbidragstagare i övrigt. Emelie 

menar att hon inte vill döma någon, men att hon ändå tror att det finns många som utnyttjar 

systemet. De kanske jobbar svart eller har andra ”knep” för att inte skaffa sig ett jobb. Att 

göra så är fel, menar hon, personen ska istället vara så aktivt arbetssökande som möjligt. 

Samtliga menar att deras omgivning inte reagerar nämnvärt på att de får socialbidrag, både 

Emelie och Jonas har vänner i samma sits, så det är inget speciellt. Pedro tror dock att det 

finns de som tänker att han är ”slö” och inte orkar göra någonting för att han har socialbidrag. 

6.5 Verksamheten 
Intervjupersonerna har en del blandade känslor inför Kliv1. Trots att de ger uttryck för en del 

negativa åsikter uppger alla att det ändå känns bra att gå dit och att Kliv1 har gett dem något, 

även om de inte alltid kan precisera vad det varit. I princip alla var negativt inställda till verk-
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samheten i början. Pedro beskriver även att det kändes osäkert, han visste inte riktigt vad de 

skulle göra där, eller vad syftet med verksamheten var och han kände inte de andra deltagarna. 

Alltefter tiden har gått har de delvis ändrat inställning och är nu mer positiva.  

 Emelie, Jonas och Magnus nämner pengar som en motivationsfaktor för att delta, något 

annat återkommande är att verksamheten ger dem den rutin de tidigare saknat. De kommer 

upp på morgon och kommer iväg hemifrån. Det händer något och de känner sig aktiva. Flera 

av intervjupersonerna tycker att de har blivit mer motiverad till att söka arbete genom sitt del-

tagande, de får mer energi och känner att de kommer någonstans.  

 
”Jag tycker det är bra, för då kommer man upp och ut, man blir mer peppad att söka jobb också 
och man får lära sig att det är viktigt att söka mycket jobb. Det är roligt, och man har lärt känna 
massor med folk.” (Magnus) 

 

Pedro berättar att det tidigare kändes ”bedrövligt” att vara arbetslös men att sedan han kommit 

till Kliv1 upplever att det känns bättre och han orkar anstränga sig mer. Magnus som upplever 

det mest positiva med Kliv1 att han har något att göra, tycker att verksamheten skulle vara 

obligatorisk ända tills deltagaren fick någon annan sysselsättning.  

 Alla intervjupersonerna talar positivt om personalen. De anser att de blir väl bemötta, de 

har tid för dem och de är duktiga. Personalen verkar vara en viktig faktor till flera av intervju-

personernas ändrade inställning. Pedro tror att orsaken till att han kände sig negativt inställd 

var att han inte arbetat på länge, men efter ett tag fick han förtroende för sin handläggare och 

upplevde att han ville hjälpa honom. Då kände han sig också mer positiv.  

 Jonas, och till viss del, Emelie anser att personalen på Kliv1 är oorganiserade, vilket får 

konsekvenser för hela verksamheten. Jonas berättar att det flera gånger varit fel i scheman 

vilket medfört att deltagarna tillexempel inte vetat i vilken sal de ska vara i. Detta gör honom 

arg, frustrerad och omotiverad till att gå till verksamheten. Emelie berättar att hon upplever att 

hon får dubbla budskap av personalen, någon kan säga att det är bra att ringa en arbetsgivare, 

och så säger en annan det motsatta.  

 Trots att Emelie även ger uttryck för flera positiva upplevelser, säger hon att det känns 

”skittråkigt” att vara på Kliv1. Detta för att hon anser det vara för mycket tid då de bara sitter 

framför datorerna, vilket hon tycker är bortkastad tid. Emelie hade hellre sett att Kliv1 var tre 

dagar i veckan istället för fem, för att då komprimera verksamheten så att det händer mer sa-

ker. Hon säger att hon vill lära sig nya saker på Kliv1, men anser samtidigt att ungdomarna 

inte ska få allt serverat. Hon efterlyser även mer frihet och spontanitet för deltagarna. 
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”Nej, men det känns verkligen skittråkigt, men ärligt, för man kommer hit och skriver upp sig på 
närvarolistan, sedan sätter man sig vid en dator. Kollar på schemat, jaha söka jobb på egen hand 
står det (…) Det finns inget att göra, man kollar ams varje dag för att se om det har hänt någonting, 
och det tar en kvart, då loggar man in på lunarstorm och sitter där istället (…)Jag känner inte att 
det är så jätte jobbigt att gå upp på morgonen när jag ska komma hit, det är skönt folk, en härlig 
atmosfär och ledarna är jättetrevliga.” (Emelie) 

 
Emelie, Jonas och Magnus upplever att de var tvingade att delta i Kliv1 och tycker att detta 

var negativt. Jonas berättar att det kändes som om han fick en order, vilket fick honom att 

tappa lusten. Han hade hellre sett att de frågat honom, eller gett honom några alternativ att 

välja mellan. Pedro säger istället att han ville gå på Kliv1 för att hitta ett jobb eller en praktik, 

och att det inte hade spelat någon roll för honom om det varit frivilligt. Emelie och Magnus 

tror inte att de hade kommit till Kliv1 om deltagandet varit frivilligt, vilket enligt båda hade 

varit tråkigt, eftersom de då hade gått miste om det positiva med verksamheten. Jonas hade 

kanske medverkat om det varit frivilligt, beroende på vad han haft för andra tankar och alter-

nativ.  

 Trots att Emelie i efterhand menar att det är bra att hon kom till Kliv1 så tycker hon inte 

om att hon kan få avdrag från socialbidraget om hon inte sjukanmäler sig i tid. Hon menar att 

ingen kan tvinga henne till att söka jobb, även om socialtjänsten kan tvinga henne att närvara. 

Hon anser också att det är hennes eget ansvar att söka jobb.  

 
”…det är ändå jag som väljer om jag kommer söka ett jobb eller inte. Så att dom kan ju inte, dom 
kan ju inte tvinga mig till att göra det, även om vi tvingas hit varje dag.” (Emelie) 

 

Magnus och Pedro tycker däremot att det är bra att verksamheten är obligatorisk och de regler 

som finns kring detta. Magnus menar att dagens ungdomar inte gör något. Därför tror han inte 

att vare sig han eller andra skulle medverka om det inte krävdes, eftersom man blir så slö av 

att vara hemma. Att han måste meddela sin frånvaro gör att han känner att det är hans ansvar, 

vilket får honom att prestera mer. Han berättar att han i början mest satt och läste tidningen 

eller surfade på Internet. Efter ett tag blev det tråkigt och det var då han började söka jobb. Nu 

söker han trettio jobb i veckan jämfört med ett, som han tidigare gjorde.  

 Pedro menar att man måste jobba för att få något, det är ingenting som kommer gratis i 

livet, han jämför Kliv1 med arbetslivet, och menar att man måste prestera för att få några 

pengar. Därför anser han att det är rätt av verksamheten att ställa de krav som de gör. 
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6.6 Har kompetensen ökat? 
Alla de intervjuade är överens om att insatsen inte har ökat deras chanser till att få ett arbete. 

De tror att det handlar om personliga egenskaper om de får en anställning och att det är upp 

till dem själva om de ska få det eller inte. Emelie säger att hon fortfarande har samma ansökan 

nu, som innan, hon bara uppdaterar den lite ibland. Så om hon får komma på en intervju, me-

nar hon att det beror på henne och hennes ansökan, inte för att hon har gått i Kliv1. 

 Magnus, Jonas och Emelie tycker inte att deras kompetens har höjts, men när vi senare i 

intervjuerna diskuterar konkreta exempel av vad kompetens kan vara, uppger de att deras 

kunskaper har ökat på flera områden. Emelie tycker att de har föreläsningar om ”sjukt onödi-

ga saker”, som de enligt henne redan har lärt sig på grundskolan, vilket är anledningen till att 

hon inte anser att hennes kompetens har ökat. Pedro anser att insatsen gjort honom ”smarta-

re”, på så sätt att han känner att han vet mer om hur han ska prata och bete sig på en intervju 

och andra kontakter med arbetsgivare. Jonas och Magnus tycker att de vet mer om arbets-

marknaden och arbetsgivare genom de föreläsningar som de varit på.  

 
”Jag vet lite mer om arbetsmarknaden om inte annat, vi har haft en del föredrag som jag har gått 
på, bland annat har arbetsförmedlingen varit här, så man vet lite mer om vad dom kan hjälpa till 
med och så vidare. Det är ett lite större stöd, det är det.” (Jonas) 

 

Av den samhällsinformation deltagarna har fått ansåg alla intervjuade att detta var kunskap de 

redan kände till. Pedro menar dock att detta inte gäller alla, utan att det fanns de i hans grupp 

för vilka informationen var ny.  

 Som tidigare nämnts har de intervjuade varit nöjda med personalen, flertalet nämner flera 

gånger att de får viktig feedback från dessa. Framförallt verkar detta gälla då de skrivit sitt 

CV. Magnus, Jonas och Pedro tycker att den hjälpen har varit till stor nytta och de känner att 

de har blivit mycket bättre på att skriva en ansökan. Samtliga berättar att personalen har läst 

och kommenterat, vilket har varit till stor nytta. 

 Förutom Jonas tycker alla att de blivit bättre på att ta kontakt med arbetsgivare. Emelie 

berättar att Kliv1 fått henne att känna sig mer positiv och förbättrat hennes självförtroende 

inför detta. Hon anser att responsen från coacherna gjort att hon känner sig mer trygg.  

 Magnus, Jonas och Pedro har, muntligt eller skriftlig, upprättat någon form av handlings-

plan.  

 Intervjupersonerna känner alla till att de har möjligheten att praktisera istället för att delta 

i Kliv1, men praktikplatsen måste de ordna själva. Jonas och Magnus är tveksamma till att 

praktisera. Jonas har tidigare haft några praktikplatser och menar att han i sådana fall vill vara 
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säker på att det är ett företag där han kan trivas och utvecklas. Magnus, som tidigare har arbe-

tat i tre år, tycker inte att det skulle kännas så upplyftande att jobba gratis, om det inte vore så 

att han trivdes väldigt bra. Pedro är positivt inställd till praktik och har på egen hand försökt 

att hitta en praktikplats. Vid tidpunkten för intervjun väntade han besked från en arbetsgivare 

inom restaurangbranschen.  

 
”…då känner jag att då kanske det blir någonting som jag inte har någon lust till att göra, på ett fö-
retag som jag kanske inte alls vill vara på, eller en praktikplats som jag känner att det ger mig ing-
enting, utan då känner jag att jag vill försöka fixa en plats där jag själv trivs och kan utvecklas.” 
(Jonas) 

 

Emelie, Jonas och Pedro ser, trots vissa svårigheter, positivt på sin framtid. De säger att de 

kommer att fortsätta söka och de hoppas på att snart få ett arbete. 

6.7 Sammanfattning av studiens resultat 
Intervjupersonerna anser alla att det är påfrestande att vara arbetslös. Det betraktas allmänt 

som svårt att få ett arbete i dagens samhälle. En av de mest negativa konsekvenserna med att 

vara arbetslös är avsaknaden av rutiner. Detta gör dem orkeslösa och motivationen brister. Att 

vara utan pengar ses inte som något större problem, inte heller att behöva få socialbidrag för 

sin försörjning. Endast en av de intervjuade anger att det är viktigt för honom att arbeta för 

sina pengar. Samma person uppger även att han kan ta vilket arbete som helst, resterande in-

tervjupersoner söker inom vissa kategorier och har andra krav på arbetsuppgifterna. 

  Emelie och Pedro anser sig ha blivit dåligt bemötta av socialtjänsten och samtliga utom 

Pedro ser biståndet mer som en rättighet än en skyldighet. Vad gäller verksamheten är upple-

velsen både positiv och negativ, men i det stora hela är de ändå nöjda med sin medverkan, 

mycket på grund av att det ger dem en rutin och något att göra om dagarna. En annan viktig 

faktor för deltagarnas trivsel är personalen på Kliv1 som enligt intervjupersonerna ger dem 

respons och ett fint bemötande. Flertalet hade en negativ inställning i början, de tappade lus-

ten då deltagandet var obligatoriskt. De flesta ändrade dock åsikt efter en tid och kände sig 

mer positiva, de upplever sig även mer motiverade till att söka jobb. Intervjupersonerna tror 

inte att deras chans att få arbete har ökat, däremot har deras kunskaper höjts på en del områ-

den. Som, skriva ansökan, ta kontakt med arbetsgivare och gå på anställningsintervju. De upp-

lever sig som mer självsäkra och har fått en positivare inställning till att söka jobb.  
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7. Analys 
I detta kapitel följer en analys av studiens resultat utifrån det valda teoretiska begreppet. Ka-

pitlet är indelat i följande huvudrubriker: Valfrihet vid arbetslöshet, Attityder till arbete och 

försörjning och Aktivering – ett sätt att undvika tristess. Studiens resultat har analyserats ut-

ifrån Baumans (1999) teoretiska utgångspunkter om konsumtionskulturer. Av de begrepp som 

redogjorts för har endast en del använts i analysen. Jag har använt mig av teorin på ett fritt 

sätt, och därför inte behandlat alla begrepp i analysen. Under första rubriken presenteras en 

inledning av de slutsatser som gjorts, och en översikt över postmoderna föreställningar kontra 

traditionell arbetsetik visas. 

7.1 Valfrihet och arbetslöshet 
Dagens samhälle kretsar kring konsumtion, såväl av saker som av upplevelser. Valfrihet är 

eftersträvansvärt och alla har möjligheten att skapa sitt liv och sin identitet. Leda ska i största 

möjliga mån undvikas och individen ska hela tiden sträva framåt. Samtidigt visar tidigare 

forskning att ungdomar får allt svårare att skapa ett oberoende liv. Arbetslösheten och social-

bidragstagandet har ökat. I resultatet framkommer två olika synsätt på arbete och försörjning. 

Den ena är en traditionell arbetsetisk inställning och den andra en mer postmodern föreställ-

ning. Dessa inställningar stämmer överens med den samhällsutveckling som beskriver utveck-

lingen från producent till konsument som Bauman (1999) redogör för. Den traditionella ar-

betsetiken kan ses i socialtjänstlagen och förarbetena till denna. I analysen kommer tonvikten 

främst att ligga på de nya postmoderna uppfattningarna av arbete. För att ge en bättre över-

blick över de viktigaste skillnaderna presenteras en sammanfattning nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Postmoderna uppfattningar Traditionell arbetsetik 

■ Valfrihet ■ Tydliga gränser 

■ Frånvaro av rutiner ■ Rutiner 

■ Personlig utveckling ■ Arbete och försörjning som mål 

■ Individen som projekt ■ Eget ansvar för försörjning 

■ Ögonblicklig tillfredställelse ■ Socialtjänsten som tillfällig hjälp 

■ Omättliga behov och begär ■ ”Göra rätt för sig” 

■ Bekämpning av tristess ■ Omoraliskt att inte arbeta 

■ Arbetet syftar till positiva upplevelser ■ Negativ inställning till bidragstagare 
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Intervjupersonerna ger inte uttryck av att känna någon skam eller stigmatisering av vare sig 

arbetslösheten eller deras socialbidragstagande. Istället är det i första hand avsaknaden av 

rutiner som beskrivs som svår och att de tvingas tillbringa så mycket tid i hemmet utan att ha 

något speciellt att göra. Detta kan ses som ett uttryck för konsumtionskulturen där det viktiga 

inte är om du har ett arbete, utan vad ditt arbete kan ge dig.  

 Detta styrks av intervjupersonernas berättelser om vilken typ av arbete de skulle vilja ha. 

Här nämns faktorer som bra lön, utmaningar och ”schyssta” arbetskamrater. Detta verkar mer 

vara ett krav för att överhuvudtaget arbeta snarare än ett önskemål. Även när praktik diskute-

ras är ungdomarna inne på samma spår. Ska de ha någon sysselsättning så ska de verkligen 

trivas med den annars är de hellre utan. En annan viktig faktor vid valet av arbete är just själ-

va valfriheten. Det verkar vara viktigt för respondenterna att de fortfarande har ett visst mått 

av valfrihet, trots att de befinner sig i en situation där denna rimligtvis borde vara begränsad. 

En annan möjlig tolkning är att då deras valmöjligheter är inskränkta på grund av arbetslöshe-

ten, ökar vikten av att intala sig själv att det inte är så. Enligt Bauman (1999) är det andelen 

valfrihet som i hög utsträckning styr individens plats i den sociala hierarkin. För att den ar-

betslöse ska kunna behålla sin självrespekt och minska känslan av att befinna sig på botten 

skapar hon valfrihet även där det till synes inte finns någon. Motivation till arbete verkar även 

handla om den personliga utvecklingen och konsumtionskraft i form av den lön arbete kan ge. 

Detta gås närmare in på längre fram i texten.  

 En av de intervjuade, Pedro, särskiljer sig markant från de andra i flera av hans uttalanden. 

Han upplever i högre grad att det är påfrestande att vara arbetslös och har en större ovilja mot 

att ha socialbidrag än de andra. Han har inte heller lika höga krav på sitt kommande arbete 

och är positiv till praktik och studier. Detta tolkar jag som att konsumtionskulturen fortfaran-

de är i starten av sin utveckling och att det alltjämt går att hitta uttryck för den gamla arbets-

etiken. Vi socialiseras in i våra värderingar i hög grad och det är därför troligt att anta att Ped-

ro kommer från en familj där arbetsetiska värderingar fortfarande är viktiga. En annan förklar-

ing skulle kunna vara att Pedro har sitt ursprung i ett land där konsumtionskulturen inte är 

fullt lika utvecklad som den är i Sverige. Pedros inställning kan även handla om att han som 

invandrare är medveten om att han måste kämpa hårdare än vad de infödda svenskarna behö-

ver för att få ett arbete. 
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7.2 Attityder till försörjning och arbete 
Ungdomarnas tankar kring socialtjänsten kretsar i stort kring de rättigheter de har och i vilken 

mån socialtjänsten uppfyller dem. De reflekterar mycket lite, eller inte alls, över de skyldighe-

ter som de har i egenskap av socialbidragstagare. Med undantag från Pedro ses det inte som 

något avvikande eller omoraliskt att få pengar utan att arbeta för dem. Snarare verkar det vara 

något naturligt och självklart. Ett exempel på detta är den misstänksamhet som några av inter-

vjupersonerna riktar mot socialtjänsten. De menar att de måste bevaka att deras rättigheter blir 

tillgodosedda, då de annars riskerar att få mindre bistånd. Intervjupersonerna förefaller till 

stor del vara oförstående inför de krav socialtjänsten ställer på dem, de förhåller sig även till 

kraven som om de vore obefogade eller till och med uppdiktade. Ytterligare grund för påstå-

endet är Emelies irritation över att hennes ansökan måste vara komplett för att socialbidraget 

ska betalas ut. En konsument, enligt Bauman (1999) söker ögonblicklig tillfredställelse vilket 

krockar med socialtjänstens krav på aktivt arbetssökande och deltagande i program eller prak-

tik.  

 Emelie uppger att om hon får en dålig lön eller inte trivs med arbetsuppgifterna är hon 

hellre utan. För henne verkar det alltså inte spela någon roll var pengarna kommer ifrån, det 

viktiga är hur mycket pengar hon får eller vad hon måste göra för att få dem. Magnus menar 

att han inte vill praktisera, eftersom detta är att arbeta gratis. Detta anser jag tyda på en upp-

fattning om att det anses som ”onödigt” eller slöseri med tid att arbeta för samma summa som 

kan fås hos socialtjänsten, eller att arbeta för att få sitt socialbidrag. Men det är inte enbart 

pengarna som avgör, upplevelser och erfarenheter har i princip samma värde. Intervjuperso-

nerna kan tänka sig att bortse från den ekonomiska aspekten om arbetsuppgifter eller prakti-

ken är tillräckligt stimulerande. 

  Intervjupersonerna bedömer sin framtida sysselsättning med hjälp av den estetik som 

Bauman talar om. Det vill säga, värdet på arbete bedöms efter i vilken grad det skapar positi-

va upplevelser hos arbetstagaren. Intervjupersonerna värderar arbeten efter en skala, där de 

som ligger lägst ned på skalan anses som så usla att de, trots sin arbetslöshet och beroende av 

socialbidrag, inte vill ha dem.  

 

7.3 Aktivering – ett sätt att undvika tristess 
Samtliga intervjupersoner uppger att det känns bra att gå till Kliv1 och att det ger dem något. 

Detta trots att de även finner en del brister i verksamheten. Jag tror, att det till stor del, är det 

faktum att Kliv1 ”befriar” deltagarna från en del av deras påtvingade fritid, som ger dem den 
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positiva upplevelsen. Detta torde vara en rimlig slutsats då intervjupersonerna uppger att de 

vare sig tror att chansen till jobb eller deras kompetens ökar. 

 Ungdomsstyrelsens värderingsstudie visar att ungdomar anser trevliga arbetskamrater vara 

den viktigaste egenskapen vid val av arbete. Intervjupersonerna berättar att de fått nya vänner 

genom verksamheten, att det är en skön atmosfär och trevlig personal vilket ses som positivt. 

Det verkar visserligen inte vara lika ”spännande” och utvecklande som de skulle vilja, men de 

uppger ändå att de lärt sig något av sitt deltagande.  

 Detta, att ”utvecklas som människa” är en stor och viktig del i konsumtionskulturen, vilket 

även stämmer överens med det som intervjupersonerna uppger vara det mest positiva med att 

gå till Kliv1. De talar om att ”något händer”, de känner sig aktiva och upplever att de är på 

väg någonstans. Magnus berättar att han den första tiden i verksamheten inte sökte några arbe-

ten. Det var först när han blev tillräckligt uttråkad som han började med det, vilket jag tycker 

är ett ganska så talande exempel. Själva motivationen för att söka arbete verkar vara att und-

komma leda, inte att bli självförsörjande.  

 Själva vitsen med deltagandet är att söka jobb, och för att detta ska kunna ske, är en stor 

del av tiden avsatt för detta. Denna tid beskrivs av Emelie som ”skittråkig”, för det händer 

ingenting, de bara sitter framför datorerna. Jag får en känsla att intervjupersonerna i viss mån 

vill bli underhållna. Att roa är en stor del av konsumtionssamhällets syfte och för att konsu-

menten ska lockas av nya produkter krävs att hon snabbt tröttnar på en sak och lockas av näs-

ta. Detta skapar låg koncentrationsförmåga, otålighet och en föreställning av att någon eller 

något hela tiden ska förströ individen. Emelie har nyss avslutat gymnasiet och är van vid att 

hennes tid är schemalagd.  I dagens samhälle är det ingen svårighet att fördriva tiden på friti-

den, om ingen aktivitet utförs finns det hos de flesta familjer en tv eller dator att roa sig med. 

Nu har Emelie helt plötsligt flera timmar framför sig som hon själv ska strukturera upp. Detta 

verkar vara en ovan situation för henne och hon vissa problem med att hantera det.  

 Intervjupersonerna uppger att de inte trivs med att vara arbetslösa, men de är inte beredda att 

kämpa i den utsträckning som krävs för att få ett arbete. En annan sak är att deras övriga liv 

och fritidsaktiviteter i hög grad verkar styra i vilken omfattning de upplever arbetslösheten 

som svår. Detta ser i sin tur ut att styra hur pass angelägna de är om att finna en sysselsätt-

ning. Pedro, som beskriver sin situation som ”hopplös” och säger att han mår dåligt, är den 

som är mest öppen för olika vägar mot ett arbete och även för eventuella arbetsuppgifter.  

 Emelie och Jonas ger visserligen också uttryck för att det är tufft att vara arbetslös, men 

det verkar inte få några ödesdigra konsekvenser för deras liv. Både har vänner och en aktiv 

fritid och de klarar sig relativt bra ekonomiskt. 
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 Jonas berättar att skillnaden om han hade ett arbete vore ett bättre självförtroende, mer 

pengar och mer vänner. Med detta som bakgrund verkar de tycka att de kan ”kosta på sig” att 

välja vilken sysselsättning de vill ha. Både Emelie och Jonas är negativa till studier och prak-

tik och har bestämda uppfattningar om vad deras arbetsuppgifter ska innehålla. Samtliga ger 

uttryck för att klara sig hyfsat ekonomiskt. Emelie bor hemma och behöver inte betala några 

räkningar, hon anser sig även ha råd med nöjen. Magnus tycker inte heller att det är så stor 

skillnad ekonomiskt mellan att arbeta och erhålla socialbidrag. Han har råd att köpa mat och 

gå ut ibland på helgerna. Intervjupersonerna kan alltså fortfarande behålla sin roll som kon-

sument, trots sin arbetslöshet. Samtliga intervjupersoner saknar utbildning och de arbeten som 

främst skulle vara aktuella är lågavlönade. Dessa intresserad dem inte, då incitamentet inte är 

tillräckligt lockande. De arbeten som skulle ge dem så mycket betalt att deras ekonomiska 

situation avsevärt skulle förbättras, är arbeten de har mycket liten chans att, för tillfället, få. 

Detta tolkar jag som den främsta anledningen till att motivationen inför att söka jobb är liten. 

Vad som främst styrker detta antagande är att flera av intervjupersonerna är av åsikten att om 

ett arbete inte är tillräckligt bra betalt, kan de lika gärna vara utan. För att intervjupersonerna 

ska vara motiverade att arbeta måste arbetet erbjuda dem en bättre situation än den de för till-

fället befinner sig i. Det vill säga, motivationen till att arbeta är beroende av i vilken utsträck-

ning arbetet kan skapa positiva upplevelser för dem.  
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8. Avslutande diskussion 
Studiens syfte var undersöka hur arbetslösa ungdomar med socialbidrag som deltar i ett akti-

veringsprogram uppfattar verksamheten samt om de anser att insatsen ökar deras chanser till 

arbete och höjer deras kompetens. Frågeställningarna behandlade utöver detta, ungdomarnas 

upplevelser av att vara arbetslös och socialbidragstagare samt deras attityder mot arbete och 

arbetsmarknaden. Resultatet visade att det ansågs som påfrestande att vara arbetslös och upp-

levdes som svårt att få ett arbete. Vidare upptäcktes två olika inställningar till arbete och ar-

betslöshet. Den ena var att det inte sågs som något konstigt eller skamligt att erhålla socialbi-

drag. Det negativa var att de i vissa fall kunde bli dåligt bemötta och få mindre bistånd än de 

var berättigade till. Denna grupp hade också specifika krav på vilka arbeten de kunde tänka 

sig och var i liten mån beredda att studera eller praktisera för att få ett arbete. Den andra in-

ställningen var en känsla av att det är viktigt att arbete för sin försörjning och en öppenhet för 

allehanda arbeten. Denna person var också i hög grad beredd att studera och praktisera. Resul-

tatet visade att deltagarna hade både positiva och negativa upplevelser av aktiveringspro-

grammet. De ansåg inte att insatsen hade höjt deras chanser till arbete eller ökat deras kompe-

tens. De var trots detta i stort nöjda med sin medverkan och ansåg att de förvärvat viss kun-

skap. 

 

8.1 Diskussion kring vald metod 

Den valda metoden har både för- och nackdelar. Den har varit användbar för att ge svar åt 

frågeställningarna på ett tillfredställande sätt, men då urvalet är så pass litet går resultatet inte 

att generalisera och några säkra slutsatser kan inte dras. Det optimala hade varit att följa upp 

intervjuerna med en enkät där frågorna hade kunnat konstrueras efter de svar som framkom i 

intervjuerna. Ett annat alternativ hade varit att göra ett större antal intervjuer. Jag saknar även 

åsikter från någon som var mer kritiskt till verksamheten. Det skulle även ha varit intressant 

med en respondent med mer arbetslivserfarenhet eller högre utbildning som jämförelse. Detta 

då jag föreställer mig att det finns olika behov hos deltagarna beroende på tidigare erfarenhe-

ter. Genom att endast intervjua fyra stycken, som dessutom visade upp en relativt positiv in-

ställning till verksamheten, har påverkat resultatets allmänna giltighet samt givit en onyanse-

rad bild av verksamheten. Fördelen med metoden har varit att en intervju öppnar upp för flera 

svarsalternativ och exempel och förklaringar kan ges. Via ett slumpmässigt urval hade det 
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möjligtvis gått att få tag på en bredare skala av intervjupersoner. I slutändan handlar det dock 

om vilka som visar sig vara intresserade att delge sina erfarenheter. Ett visst strategiskt urval 

var dock nödvändigt för att intervjupersonerna skulle inneha den information som söktes. En 

annan svårighet att få ett rättvisande resultat handlar om att de aktiveringsprogram som finns i 

landet är så olika utformade. Det bör också påpekas att det enligt lagen inte är tvingande för 

kommunerna att tillhandahålla liknande verksamheter, utan en möjlighet. Detta medför att 

situationen för en ungdom med socialbidrag är beroende av var i Sverige personen bor.  

 

8.2 Aktiveringsprogrammens måluppfyllelse 
Tidigare forskning visar att det verkar finnas en bred opinion för aktivering av socialbi-

dragstagare. Salonen & Ulmestig (2004) uppskattar att aktiveringsprogrammen runt om i lan-

det uppgår till cirka 800. I propositionen (1996/97:124) till Socialtjänstlagen anges att social-

nämnden aktivt bör arbeta för att bistånd endast skall ges med inriktningen att den enskilde 

utvecklar och aktiverar de egna resurserna för att klara sin försörjning. Vidare sägs det att det 

är en rättighet för klienterna att få sådan hjälp att de på sikt kan klara sig utan socialbidrag. 

Detta låter bra, men hur ser det då ut i praktiken? Undersökningar av aktiveringsprogrammen 

ger inga säkra svar på om insatsen hjälper klienterna till självförsörjning. Resultatet i min stu-

die visar att deltagarna inte anser att deras medverkan har höjt deras chans till arbete.  

 Arbetslöshet, och då särskilt ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i Sverige idag. Fler-

talet studier visar på negativa konsekvenser . Ungdomarna etablerar sig senare i vuxenlivet, de 

mår allt dåligare psykiskt samt individens arbetsliv påverkas upp i vuxen ålder. Arbetslöshe-

ten och socialbidragsberoendet påverkar även den sociala uppdelningen. I propositionen (a.a) 

till socialtjänstlagen anges att kommunerna bör bidra med aktiva insatser för att bryta detta då 

arbetslöshet innebär både sociala och hälsomässiga risker. Regeringen har sedan 1999 som 

mål att ungdomar ska ha goda förutsättningar till att leva ett självständigt liv. Är det då verk-

ligen kommunernas och socialtjänstens ansvar att få ungdomar i arbete? Bör inte regeringen 

tillsammans med arbetsförmedlingen istället arbeta på central nivå för att sänka ungdomsar-

betslösheten och minska bidragsberoendet? Å andra sidan uppger intervjupersonerna i min 

studie att verksamheten fått dem mer aktiva och motiverade, vilket måste ses som en vinst. En 

mer positiv inställning till arbetsmarknaden och samhället kan i alla fall inte försämra ungdo-

marnas chanser till arbete.  

 Eller är det så att den ökade ungdomsarbetslösheten och socialbidragstagande inte är be-

roende av insatserna mot detta? Är det i själva verket ungdomarnas attityder och inställningar 



48 

som är avgörande? Samtliga intervjupersoner uppger att anledningen till att Kliv1 inte har 

ökat deras chanser till att få arbete, är att deras möjligheter att få jobb inte är beroende av så-

dana omständigheter, utan av deras personlighet. De menar att det bara är de som kan se till 

att de får ett arbete. Den största svårigheten verkar inte vara att få ett jobb, utan att få ett jobb 

som de vill ha.  

 

8.3 Olika attityder till arbete och försörjning 
Resultatet tyder på att flera av de intervjuade har en inställning till arbete och försörjning som 

inte stämmer överens med det som anges i socialtjänstlagen. För att vara berättigad till social-

bidrag krävs att den enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär en skyl-

dighet för personen att söka heltidsarbete, delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ta 

anvisat arbete. Socialnämnden har även rätt att begära att socialbidragstagaren ska delta i 

praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Resultatet i min studie visar visserligen att 

intervjupersonerna deltar i ”kompetenshöjande verksamhet”, men åsikterna om det är rätt av 

socialtjänsten att kräva detta går isär. Det är även tveksamt om samtliga intervjupersoner kan 

anses stå till arbetsmarknadens förfogande då de inte accepterar vilket arbete eller praktik som 

helst. Skillnaderna i inställning bäddar för konflikter mellan socialbidragstagarna och social-

tjänsten. 

 En del av aktiveringspolitikens syfte är att öka arbetsmotivationen och få ungdomar att i 

högre grad ta eget ansvar för sin försörjning. Ett sätt att uppnå detta är genom kravet på delta-

gande i aktiveringsprogram. Men går det verkligen att tvinga någon att ta eget ansvar? I resul-

tatdelen menar en av de intervjuade ungdomarna att ”socialtjänsten kan tvinga mig att närva-

ra, men de kan inte tvinga mig att söka jobb”. Å andra sidan visar resultatet att få av de inter-

vjuade hade deltagit i verksamheten om det varit frivilligt. Och trots deras negativa inställning 

i början var de i slutändan positiva och mer motiverade till att söka jobb. Den stora frågan här 

anser jag vara hur socialtjänstens och en del av socialbidragstagarnas inställning ska bli mer 

kompatibel. En sådan situation skulle innebära positiva förändringar för alla parter. Socialsek-

reterarna skulle få lättare att utföra sitt arbete och socialbidragstagarna skulle ha en större för-

ståelse för de krav som ställs på dem, vilket troligtvis skulle förbättra deras inställning till 

socialtjänsten. Samarbetet dem emellan borde bli smidigare, vilket skulle korta handlägg-

ningstiderna och allmänt öka servicen till samhällsmedborgarna. Hur denna förändring skulle 

kunna åstadkommas står jag utan svar på, däremot kan jag med viss säkerhet anta att de för-
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ändrade attityderna i samhället, och utvecklingen av dess till stor del kommer påverka framti-

dens socialtjänst.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vad jag främst anser att resultatet av min studie visar, är att detta är ett stort och betydelsefullt 

område som är relativt outforskat. Jag anser att socialtjänstens verksamheter i högre grad bör 

granskas och utvärderas. Detta för att det sociala arbetet hela tiden ska kunna utvecklas och 

anpassas till de behov som finns. Då ungdomsarbetslösheten och bidragsberoende fortsätter 

att öka, anser jag att det behövs mer forskning på orsaker samt hur de insatser och verksamhe-

ter som finns uppfyller sitt syfte. Forskning kring förändrade attityder till arbete och försörj-

ning samt vilka konsekvenser detta medför bör vidare utredas. 

 Arbete med ekonomiskt bistånd ses ibland som ”mindre värt” än annat socialt arbete. 

Ökad uppmärksamhet i form av forskning skulle eventuellt kunna höja statusen samt få all-

mänheten att förstå hur viktigt detta är och att mer resurser krävs för att ett bra arbete ska 

kunna utföras. 
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Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du varit arbetslös? 
Hur länge har du deltagit i Kliv1? 
Har du tidigare deltagit i någon liknande verksamhet? 
 
Ungdomars levnadssituation 
Kan du berätta för mig lite om dig själv och hur ditt liv ser ut? 
Hur tycker du det är att vara ung och arbetslös? 
Varför tror du att just du är arbetslös? 
Vilken hjälp och stöd tycker du att du har fått av samhället? 
På vilket sätt påverkas ditt liv av att du är arbetslös? 
 
Programmet 
Kan du berätta för mig hur det gick till när du började i Kliv1? 
Vad tycker du om det du hittills sett av verksamheten? 
Hur känns det att gå hit om dagarna? Vad är bra, vad kan bli bättre? 
Vad skulle du göra om dagarna om du inte var på Kliv1? 
 
Måluppfyllelse 
Anser du att din medverkan i Kliv1 höjer din kompetens inför arbetslivet? Varför/varför inte? 
Har din kunskap/förmåga förbättrats inom nedanstående punkter: 
Kunskap om samhället och arbetslivet  
Förmåga att skriva arbetsansökan 
Ta kontakt med arbetsgivare 
Praktik 
Är syftet med ditt deltagande nedskrivet i en individuell plan? 
  
Socialbidrag 
Vad är din inställning till socialbidrag? Positivt, negativt? 
Vad har du för tankar om andra människor som får socialbidrag? 
Hur tycker du att du har blivit bemött från socialtjänsten? 
Vad får du för reaktioner av människor i din närhet när du berättar om socialbidraget och 
Kliv1? 
 
Tvånget 
Varför går du till Kliv1? 
Upplever du att du måste gå till Kliv1? 
Tror du att du skulle gå till Kliv1om det var frivilligt? Varför/varför inte 
Vad tror du är tanken bakom att du måste vara här? 
Anser du att din närvaro påverkas av att försörjningsstödet blir mindre om du är frånvarande? 
 
Arbete 
Tror du att dina chanser till att få ett arbete ökar för att du medverkar i Kliv1? På vilket sätt?  
Finns det något annat samhället skulle kunna göra för att öka dina chanser att få ett jobb? 
Vad kan du göra för att öka dina chanser att få ett arbete? 
Hur ser du på din framtid? 
 

Bilaga 1. 
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Information till respondenten 

Jag heter Mari Johansson och går sista terminen på socionomlinjen på socialhögskolan i 

Stockholm. Som avslutning skall vi skriva en c-uppsats och jag har då valt att skriva om ar-

betslösa ungdomar med socialbidrag som deltar i ett aktiveringsprogram. För att få den infor-

mation jag behöver kommer jag intervjua ett antal deltagare i Klivet.  

 

Studiens syfte 

Att undersöka hur arbetslösa ungdomar med socialbidrag som deltar i ett aktiveringsprogram 

uppfattar verksamheten samt om de anser att insatsen ökar deras chanser till arbete och höjer 

kompetensen.  

 

Genomförande 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och jag kommer att spela in vårt samtal på en bandspe-

lare. Intervjun kommer sedan att skrivas ut för hand för att tolkas och analyseras av mig. En-

dast jag och min handledare kommer att ta del av materialet, bandet och utskrifterna kommer 

sedan att förstöras. Jag kommer att använda mig av en intervjuguide som du får läsa igenom 

och godkänna innan vi startar. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du kan när som 

helst välja att avbryta. Dina personuppgifter kommer att ändras så att det inte är möjligt att 

identifiera dig. Det insamlade materialet kommer endast att användas i min uppsats och jag 

har tystnadsplikt. Dina åsikter kommer alltså inte framföras till personalen på Klivet, social-

tjänsten eller annan utomstående person. Uppsatsen kommer att läsas av elever och lärare vid 

socialhögskolan och kommer sedan att publiceras på Internet samt finnas tillgänglig i social-

högskolans bibliotek.  
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