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Abstract 

Labor market measures - a way to make unemployed youth employable? Effects from a 

sociological perspective of the individual.  

An essay by Linn Gustavsson and Amanda Lindwall. 

 

This essay will deal with the topic of unemployed young people participating in a labor 

market measure. Background material show that labor market measures pronounce 

themselves to be individualized though they in fact is about making young people 

employable. Many of the youths participating in a labor market measure also seems to have a 

great lack of motivation. This essay will examine what the impact of a misleading 

individualization and lack of motivation can be on young people participating in the labor 

market measures. Throughout this paper the starting point is the unemployed youth’s stories, 

an individual perspective. To explain what the effects could be we use Becker and Goffman's 

theories of exclusion and stigmatization, combined with Bauman's theory of being an 

individual with an identity, thus what it means to be a youth in a labor market measure. The 

effects can also be explained by describing the gap that may arise between the labor market 

measures and the individual, from Giddens' structuration theory. Collection of empirical 

material has been made through semi-structured interviews with eight youths participating in 

a labor market measure, as well as an interview with an operation manager for a labor market 

measure. It has also conducted two participatory observations of when the unemployed youths 

participated in activities, one lecture and one workshop. The essays main conclusion is that 

the unemployed youths tend to think it is embarrassing to participate in activities in the labor 

market measure because they seem to be unnecessary. That is because they are seen as 

individuals with their own responsibility and have to face reactions from people in their 

surroundings. The fact that they are individuals also means that they face many difficult 

choices, which in today's changing society can create anxiety and lack of motivation. The 

young people also appear to have difficulty understanding activities purposes and this is 

linked to the existence of a gap between the labor market measure and the youth as an 

individual. 
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till verksamheten vi har genomfört vår studie på. De har visat ett 

stort intresse för vår studie samt varit till stor hjälp. Vi vill även tacka våra intervjupersoner 

för att de har ställt upp och gett oss sina egna berättelser om hur det är att delta i en 

arbetsmarknadsåtgärd. Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator på Linnéuniversitetet, 

Per Dannefjord för en professionell och givande bedömning. Du har hjälpt oss att se på 

uppsatsen med nya ögon vilket har lett fram till ett bättre och mer spännande resultat.    

 

Linn Gustavsson & Amanda Lindwall 

2015-03-27 
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Inledning 

”Alltså, jag tycker att dem flesta som är här är jävligt slappa och bortskämda och vill inte 

komma någonstans. Och jag vill inte förknippas med det.” (Zara, 20 år) 

 

Den här kandidatuppsatsen kommer hantera ett ämne som vi som författare upplever som 

viktigt, men även mycket omdebatterat – nämligen arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig till 

arbetslösa ungdomar. Studien har sin utgångspunkt i de arbetslösa ungdomarnas egna 

berättelser med fokus på hur de påverkas av arbetsmarknadsåtgärdernas olika genomföranden, 

insatser och aktiviteter. Vi anser det viktigt att verksamheter som arbetar för minskad 

ungdomsarbetslöshet fungerar och en motivering till varför finns i studiens bakgrund. Vi har 

som förhoppning att kunna bidra med en förståelse för Sveriges arbetsmarknadsåtgärder 

genom att studera vilka problem det kan finnas, med utgångspunkt i en specifik kommunal 

verksamhet. 

Bakgrund 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken  

Idag är 22 % av Sveriges ungdomar i åldrarna 15-24 år arbetslösa (SCB, 2014). Av de 

arbetslösa ungdomar som är 18-24 år, vilka vi kommer fokusera på, deltar 59 % i en arbets-

marknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsdata 2014). Det 

är alltså 80823 ungdomar (ibid) som i dagsläget deltar i någon typ av arbetsmarknadsåtgärd 

som ska leda till ett arbete eller studier.  Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av riksdag 

och regering och deras huvudsakliga mål är att underlätta processen för människor som är 

arbetslösa och som försöker få ett arbete (Arbetsförmedlingen 2014).  

 

I den svenska arbetsmarknadspolitiken är fokus på att få arbetslösa i arbete en grundläggande 

princip. De arbetslösa som inte lyckas få ett arbete på egen hand ska delta i en arbets-

marknadsåtgärd för att öka sina chanser till att hitta ett jobb. Detta görs genom exempelvis 

utbildning eller praktik. Det har sedan länge funnits en ansvarsfördelning mellan stat och 

kommun och kommunerna spelar idag en allt större roll (Sveriges kommuner och Landsting 

2011). De senaste åren har arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 15-24 år ökat. 2007 var 

den 16,6 procent och den är idag alltså 22 % (Statistiska centralbyrån 2014: 2007). Att 

arbetslösheten ökat de senaste åren har inneburit stora ekonomiska konsekvenser för 

kommunerna, som lägger cirka tre miljarder kronor årligen på arbetsmarknadsåtgärder 

(Sveriges kommuner och Landsting 2011). Även Arbetsförmedlingen lägger stora summor på 
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arbetsmarknadsåtgärder och under 2014 beräknas dessa kosta nio miljarder. Ersättningar som 

betalas ut till de arbetslösa beräknas kosta ytterligare 30miljarder under 2014 (Arbets-

förmedlingen 2014). Att de olika arbetsmarknadsåtgärder som finns är effektiva och uppfyller 

sina mål är alltså av ekonomiska skäl av yttersta vikt för samhället.  

 

De arbetsmarknadsåtgärder som finns idag riktar in sig på att föra arbetslösa närmare 

arbetsmarknaden. Störst fokus ligger på de arbetssökande som har allra svårast att konkurrera 

om de lediga jobben. Till dessa tillhör exempelvis de som har svårt med svenska språket eller 

som saknar relevant utbildning. Några av de arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlingen 

tillhandahåller är bland annat praktik, yrkesförberedande utbildning samt stöd till start av 

näringsverksamhet (Arbetsförmedlingen 2014). Arbetsmarknadsåtgärder grundar sig i 

politiska beslut och enligt dessa ska arbetsmarknadsåtgärder utgå från individen. Först utgår 

man från individen för att hitta rätt åtgärd. Man gör en bedömning om individen är redo för 

jobb eller inte. Är individen inte redo för jobb kommer man till en åtgärd med fokus på 

utbildning och praktik och är individen redo för jobb får man hjälp att matchas mot ett arbete. 

I Sveriges arbetsmarknadsåtgärder vill man alltså hitta individuella lösningar med fokus på 

individens vilja och behov (Sveriges kommuner och landsting 2011).  

 

Man har idag en mer segmenterad arbetsmarknad än tidigare och det ställs högre krav för 

inträde på arbetsmarknaden, bland annat efterfrågas allt högre utbildning. Detta har resulterat 

i en högre arbetslöshet (Olofsson 2008). Många arbetsgivare tycker idag att det är svårt att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Ungefär hälften av alla anställda i Sverige är 

korrekt matchade vad gäller utbildningslängd och utbildning för den anställningen de har.  

Regeringen har därför en framtida utmaning för att underlätta matchning. Man måste se till att 

minska inträdeshindren på arbetsmarknaden, förbättra incitamenten, samt att underlätta 

flexibiliteten (Karlsson & Skånberg 2012).  

 

Vart leder arbetsmarknadsåtgärder? 

Det finns alltså en mängd olika arbetsmarknadsåtgärder hos Arbetsförmedlingen och hur 

resultatet av dessa åtgärder ser ut kan säga en hel del om åtgärden i sig men även om vilken 

betydelse åtgärderna har över lag. Arbetsförmedlingens största arbetsmarknadsprogram är 

Jobb – och utvecklingsgarantin. Liljeberg m.fl.(2013) har gjort en undersökning av vilka som 

deltar i detta arbetsmarknadsprogram, vad dem gör och vart det leder. Resultatet från 

undersökningen visar att inflödet av deltagare är större än utflödet, antalet deltagare stiger 
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alltså stadigt. Drygt ett år efter att deltagarna började i programmet har endast 30 % erhållit ett 

arbete. Resultatet visar även att av de som lämnat programmet är 65 % tillbaka, eller 

fortfarande inskrivna, på Arbetsförmedlingen efter 2 år.  Av de som deltagit i undersökningen 

svarar de flesta att de är negativt inställda till aktiviteterna och sex av tio önskar att de hade 

fått mer hjälp. Av de som inte hade haft någon sysselsättningsplats under programmets gång 

svarade 43 procent att aktiviteterna var meningslösa och 80 procent trodde inte att 

aktiviteterna skulle föra de närmare arbetsmarknaden.  Vidare visar resultatet av undersök-

ningen att programmet inte hållit den höga aktivitetsnivå som syftet säger att man ska göra. 

Det har bland annat varit brist på kontakt mellan coach och deltagare, något som även Arbets-

marknadsdepartementet uppmärksammat (ibid).  

 

Bland de som får ekonomiskt bistånd är 48 % arbetslösa och delaktiga i arbetsmarknads-

åtgärder (Socialstyrelsen 2014). De får ekonomiskt bistånd fram till det att de fått ett arbete 

och kan försörja sig på egen hand. Socialstyrelsen har gjort en undersökning om vad som 

ligger till grund för att individer med ekonomiskt bistånd inte förnyar sitt biståndstagande, 

alltså varför de avslutar sitt biståndstagande. Det visade sig att den vanligaste orsaken, 36 %, 

var ”orsak okänd” vilket betyder att kommunen inte vet varför biståndstagaren valt att avsluta.  

Bland de som avlutat för att de börjat arbeta var andelen endast 15-20 % (Socialstyrelsen 

2013). Alltså, av de som är arbetslösa och får ekonomiskt bistånd är det endast en liten del 

som går vidare till arbete när de väljer att avsluta sitt biståndstagande. Detta betyder att den 

arbetsmarknadsåtgärd som man som biståndstagare deltar i inte leder till arbete i 80-85 % av 

fallen.  

 

Verksamheters betydelse för arbetslösa ungdomar  

Det finns flera kommunala verksamheter som fungerar som arbetsmarknadsåtgärder (Sveriges 

kommuner och landsting 2011) och det finns mycket som tyder på att de fungerande 

verksamheterna är av betydelse för arbetslösa ungdomar. Holmgren (2008) skriver i sin studie 

om mötesplatser för utsatta ungdomar och vilken funktion mötesplatser har. Studien visar att 

sociala mötesplatser är viktiga i ungdomars liv. Verksamheter som agerar som en 

arbetsmarknadsåtgärd kan alltså delvis ses som en mötesplats där arbetslösa ungdomar får 

träffa andra som är i en liknande sits och skapa sociala relationer.  

 

Ulmestig och Swärd (2010) har genomfört en annan studie som hjälpt oss förstå vikten av 

verksamheter som arbetar för att stötta arbetslösa ungdomar. Detta är en rapport om unga 
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utanför arbetsmarknaden och vilka faktorer som gör att man har större risk att hamna utanför 

arbetsmarknaden. Bland annat påverkar utbildningsnivå hur stor risken är att man hamnar 

utanför arbetsmarknaden. Ju lägre utbildningsnivå desto större risk att hamna utanför 

arbetsmarknaden, alltså är det viktigt att arbetslösa ungdomar får hjälp att utbilda sig i de 

arbetsmarknadsåtgärder de deltar i. Rapporten visar att arbetslöshet kan ge konsekvenser i 

framtiden, exempelvis att man har svårare att få arbete som vuxen(ibid). Creutzer (2006) tar 

upp vikten av en del av de aktiviteter som erbjuds inom arbetsmarknadsåtgärder. Författaren 

beskriver hur utsatta ungdomar erbjuds en coach och yrkespraktik för att etablera sig på 

arbetsmarknaden och att dessa aktiviteter har visat sig vara mycket effektiva. Coachen finns 

för att stötta och vägleda ungdomen i dess val och beslut. Praktiken hjälper ungdomen att 

skapa kontakter och få erfarenheter för framtida arbetsliv (ibid).  

 

Att ungdomar är arbetslösa kan få konsekvenser. Nilsson (2014) beskriver hur ungas 

arbetslöshet har förändrats över tid och hur ungdomars villkor skiljer sig åt beroende på om 

man har arbete eller inte. Unga som har ett arbete förväntas få det lättare när det gäller arbete i 

framtiden. Författaren tar upp hur ungdomars framtid påverkas av att vara utanför som ung, 

att det finns större risk att hamna utanför samhället som vuxen. Författaren visar även att 

arbetslöshet bland ungdomar ökar risken för exkludering (ibid). Ovanstående studier 

motiverar alltså vikten av att arbetslösa ungdomar får hjälp att erhålla ett arbete, genom 

exempelvis verksamheter som agerar som arbetsmarknadsåtgärder.  

 

Kritik mot arbetsmarknadsåtgärder    

Alltså, utifrån det vi hittills nämnt, kan vi förstå att väl fungerande arbetsmarknadsåtgärder 

kan vara avgörande för arbetslösa ungdomarnas framtid. Detta får oss även att förstå att 

arbetsmarknadsåtgärder som inte fungerar kan få negativa konsekvenser. För att säkerställa att 

arbetsmarknadsåtgärder fungerar korrekt bör man analysera, följa upp och utvärdera dessa 

(Sibbmark 2014).  

 

Syftet med arbetsmarknadsåtgärder är att erbjuda arbetslösa individer stödinsatser som är 

individuellt utformade för att individen så snabbt som möjligt ska få ett arbete (Lundälv & 

Lindqvist 2013). En central del i dagens arbetsmarknadsåtgärder är att det är individen själv 

som har ansvar för att öka sin egenförsörjning. Individen ska själv göra sig anställningsbar 

genom att stärka sin arbetsmoral och förbättra samt utöka sina kompetenser (ibid). Kritiken är 

mot att göra arbetslösa anställningsbara som en av arbetsmarknadsåtgärdernas främsta fokus 
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och där målet med aktiviteterna i åtgärder helt enkelt är att få ett arbete. Fokus verkar inte 

ligga på individen, vilket man ofta uttalar att det gör.  

 

Lundälv och Lindqvist (2013) tar upp att det har riktats en hel del kritik i media mot 

Arbetsförmedlingens Jobb – och utvecklingsgaranti, som är Sveriges största arbetsmarknads-

åtgärd. Exempelvis ska aktiviteterna enligt kritiker vara meningslösa och endast fylla en 

funktion som någon slags förvaring. Kritikerna i media beskrev även att åtgärden inte var 

kompetenshöjande och att den inte ökade anställningsbarheten (ibid). Främst riktas kritik mot 

att de som är inskrivna i åtgärden får utföra arbeten som arbetsgivare får betalt att skapa. De 

arbetslösa får alltså ett arbete som finansieras av staten och detta arbete finns egentligen inte 

på arbetsmarknaden. Arbetet skapas för att den arbetslöse ska få en tillfällig sysselsättning 

under tiden som denne aktivt söker efter ett ”riktigt” arbete. Därav kritiken att aktiviteterna är 

meningslösa, arbetet man gör fyller ingen egentlig funktion mer än att sysselsätta för tillfället 

(ibid). Det finns alltså en risk att även de som deltar i åtgärderna ser dessa som meningslösa 

och att de själva anser att de genomför aktiviteter som inte fyller någon funktion.  

 

En studie gjord av Calmfors m.fl. (2004) visar att arbetsmarknadsåtgärder tenderar att låsa in 

arbetskraft, att de som deltar i programmen helt enkelt söker färre jobb under tiden de deltar. 

Man tenderar i stället att aktivt söka arbete i större utsträckning efter det att man avslutat sitt 

deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Vad författaren dock inte tar upp är om man lyckas 

bättre med att få ett arbete i åtgärden eller på egen hand efter.  

 

Individualisering i samhället 

I dagens samhälle pratas det mycket om att man är en individ och likaså hanteras de 

arbetslösa ungdomarna i arbetsmarknadsåtgärder som individer, och man anpassar processen 

efter dem. I en artikel av Ulmestig (2013) har individualisering diskuterats och problem-

atiserats med utgångspunkt i unga arbetslösa som socialbidragstagare. Politiker har på senare 

tid anpassat allt fler samhällsinsatser till individerna. Man motiverar detta med att välfärden 

på så sätt ska bli mer effektiv. Genom att myndigheten har erbjudit individen att kunna 

påverka samhällsservicen kan myndigheten ställa krav på individen. En konsekvens är att när 

individen får äga sin egen process, läggs också alla problem på individen. Problem som 

arbetslöshet kan inte skyllas på någon annan utan blir individens ansvar. Detta kan vara 

problematiskt för en ung individ att hantera (ibid). Om man misslyckas på något sätt är det 

ens eget fel och man kan på ett negativt sätt ta åt sig av alla stereotyper av arbetslösa som 
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finns i samhället. Exempelvis kan samhällsnormerna som skapats säga att arbetslösa 

ungdomar är lata, omotiverade och så vidare.  När man som ung står som egen individ i 

processen kan det bli svårt att skilja på vad som är en effekt av samhället och vad som är en 

effekt av ens egna handlingar. Enligt Ulmestig är en annan konsekvens av individualisering i 

organisationer som handlägger arbetslösa, till exempel Socialtjänsten, att denna typ av 

organisation måste kategorisera de arbetslösa. En individ måste tillhöra en viss kategori för att 

placeras i rätt insats och på så sätt hjälpas tillbaka till arbetsmarknaden. Men individer är 

komplexa och det kommer bli svårt för organisationen att hitta en kategori som är hundra 

procent anpassad efter individen. Här brister alltså den så kallade individanpassningen. Då 

individerna har en vilja av att ta del av organisationens resurser, framställer man sig som om 

man tillhör den ”rätta” kategorin. Individen är nu inte längre en individ med helt fri vilja utan 

anpassar sig efter organisationen. Organisationens uppdrag, mål och arbetssätt påverkar 

individen. Vidare skriver Ulmestig om att ungdomarna strävar efter att uppfylla 

organisationens mål för att känna sig erkända och här finns möjlighet för organisationen att 

styra ungdomarna att uppfylla organisationens egna mål. Exempelvis kommer man flytta för 

att få arbete eller aktivt söka praktikplats och det är precis detta som organisationen vill. 

Organisationen påtvingar på ett sätt sina egna mål och får ungdomarna att tro att dessa är 

deras egna (ibid). Eftersom dagens arbetsmarknadsåtgärder uttalas som individanpassade och 

detta kan få tydliga konsekvenser (ibid) är det viktigt att undersöka i vilken utsträckning 

individanpassningen faktiskt finns i verksamheter som agerar arbetsmarknadsåtgärder. Det är 

även viktigt att studera vilka effekter individanpassningen kan få för ungdomarna och om 

individanpassning är bra eller dåligt.  

 

Mening och motivation  

För ett ökat välbefinnande och för att komma närmre arbetsmarknaden är det viktigt att 

ungdomar som deltar i arbetsmarknadsåtgärder förstår sammanhanget och meningen med de 

aktiviteter och olika processer som genomförs. Om ungdomarna inte förstår hur de ska ha 

nytta av aktiviteterna kan de heller inte förstå dess koppling till ett framtida arbetsliv och detta 

gör att motivationen och engagemang blir lidande. Detta kan resultera i att åtgärden de deltar i 

inte uppfyller sitt utlovade mål (Skolinspektionen 2010). Antonovskys teori kring känsla av 

sammanhang (KASAM) tar upp vikten av tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Han menar att det som är allra viktigast är en känsla av meningsfullhet, att det 

man gör är värt att engagera sig i (Eriksson 2005). 
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Ett samhälleligt problem  

I samhällsstrukturen ingår arbetsmarknadspolitiska lagar, regler och normer och det är dessa 

förutsättningar som skapar ramarna för verksamheter som agerar som arbetsmarknads-

åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärden arbetar efter de mål som den svenska arbetsmarknads-

politiken satt upp, exempelvis att arbetsmarknadsåtgärder ska leda till arbete och att de ska 

utgå från individen. Man agerar givet strukturen och det är strukturens element som påverkar 

åtgärden. Hur arbetsmarknadsåtgärder ser ut beror alltså på de förutsättningar som finns i 

samhället. De arbetslösa ungdomarna som deltar i arbetsmarknadsåtgärderna saknar de 

resurser som behövs för att passa in i samhället, exempelvis saknar de den kompetens som 

krävs för att få ett jobb och på grund av arbetslöshet saknas de ekonomiska resurser som krävs 

för att kunna försörja sig. För att ungdomarna ska återfå resurserna som krävs för att passa in i 

samhället sätts de in i en arbetsmarknadsåtgärd.  Givet delar i samhällsstrukturen skapas 

åtgärden och den arbetslösas deltagande i åtgärden. Det är mötet mellan individen och 

åtgärden vi lägger fokus på i denna uppsats.  

 

De arbetsmarknadsåtgärder som finns verkar handla om att göra ungdomar anställningsbara, 

de ska passa in i den mall som krävs för att få ett arbete. Politiker uttalar arbetsmarknads-

åtgärder som individanpassade fastän de i grund och botten är skapade för att föra den 

arbetslöse närmare arbetsmarknaden Vi ser det som intressant att arbetsmarknadsåtgärder 

agerar utifrån strukturen samtidigt som man uttalar att man anpassar verksamheten utifrån 

individens behov. Vi tror att hur mötet och samspelet mellan individen och verksamheten ser 

ut kan få effekter för individen. Men arbetsmarknadsåtgärder som inte fungerar korrekt får 

inte bara effekter för individen utan för hela samhället i stort, inte minst genom ekonomiska 

förluster som en följd av en icke minskande ungdomsarbetslöshet. 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att beskriva hur ungdomar uppfattar och agerar i de arbetsmarknadsåtgärder de 

deltar i för att bidra med en förståelse för hur ungdomarnas egna uppfattningar samspelar med 

verksamheternas uppdrag, mål och arbetssätt. Våra frågeställningar är därför följande: 

 

 Vilka förväntningar har ungdomarna på arbetsmarknadsåtgärderna? 

  Hur samspelar ungdomarnas förväntningar med verksamheternas mål och arbetssätt?  

 Vilka effekter kan samspelet mellan verksamheten och ungdomarna skapa? 
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Forskningsöversikt 

Utifrån bakgrunden till vår studie kan vi alltså se att det uppstår ett samhälleligt problem när 

arbetsmarknadsåtgärder inte fungerar korrekt. Med hjälp av tidigare forskning i ämnet, samt 

närliggande ämnen, kommer vi öka förståelsen för de problem som arbetsmarknadsåtgärder 

kan medföra. De frågeställningar som vi ställt upp kommer vi börja hitta svar på redan här för 

att sedan, med hjälp av teoretiska utgångspunkter, tolka och analysera vårt empiriska resultat.  

 

Individualisering 

I dagens samhälle ses människor som egna individer. Man får ta egna beslut, eget ansvar och 

stå till svars för de konsekvenser som uppkommer av ens handlande. Det handlar inte längre 

om kollektivet i så stor utsträckning utan det är individen som står i fokus (Bauman 2002). 

Nutidens individualisering av människor skapa konsekvenser för individen, bland annat när 

arbetslösa ungdomar tvingas in i en kategoriserande organisation för att kunna få hjälp att ta 

sig ut på arbetsmarknaden (Ulmestig 2013). Det handlar även om hur ungdomar i allt större 

utsträckning tar på sig skulden för sin arbetslöshet då de sägs bestämma över sin egen process 

till ett arbete. Ett misslyckande blir automatiskt en konsekvens av att man själv handlat fel, 

fastän detta kanske inte är fallet, då exempelvis strukturella förutsättningar fortfarande spelar 

en stor roll för vem som får ett arbete eller inte (ibid). Även Gillberg (2010) beskriver hur 

individualiseringen kan få konsekvenser och dessa konsekvenser kopplar vi till hur arbetslösa 

ungdomar påverkas av att vara en individ i en arbetsmarknadsåtgärd som utgår från normen 

att ha ett arbete. Gillberg har i sin avhandling kommit fram till tre olika typer av 

förhållningssätt (ambivalenta, autonoma och motstånd), alltså hur en individ kan förhålla sig 

till vad det innebär att vara just en individ i dagens samhälle. Han börjar med att beskriva det 

ambivalenta förhållningssättet. Detta handlar om hur sociala villkor, framför allt 

klassbakgrund, påverkar möjligheterna till val idag och hur en individ kämpar med att hantera 

spänningen mellan det man borde göra och det man faktiskt gör. Men det är det autonoma 

förhållningssättet som Gillberg beskriver som kan komma att bli intressant i vår studie. Detta 

förhållningssätt är förbundet med en önskan och strävan om att lyckas i den individualiserade 

värld vi lever i idag. Kreativitet och självstyrning blir allt vanligare och börjar utgöra en 

central del i vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kan få konsekvenser för 

förhållandet mellan prestation, personliga drömmar och självkänsla. Ungdomar idag har ett 

stort krav på sig att prestera på topp. Man ska bli någonting, man ska lyckas och man ska 

synas. Det verkar, enligt Gillberg, som att detta krav har sina rötter i förväntningar från 

föräldrar, samt den sociala omgivning man är en del av. Flera av de ungdomar Gillberg 
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intervjuat beskriver hur de periodvis oroat sig för att inte leva upp till alla de krav man har på 

sig och man säger att det är samhället som ställer dessa krav. Samtidigt som ungdomarna ska 

prestera utifrån samhällskraven ska de även vara äkta och unika vilket skapar dubbla krav, 

som ungdomarna ställer på sig själva (Gillberg 2010).  

 

Ungdomar idag måste göra ett val, vilket grundar sig i en förväntan om att man borde eller 

måste göra något annat. Om man ska utbilda sig eller inte eller om man kanske ska satsa på ett 

nytt projekt eller inte och alla dessa val görs med en klar medvetenhet att man inte kan förutse 

dess konsekvenser. Antingen går det bra eller så går det dåligt, något som är svårt att förutse i 

vår föränderliga värld. För den ambivalenta personen kan dessa valmöjligheter bli ett 

orosmoment som kan resultera i uppgivenhet och passivitet. För att inte välja fel väljer man 

att inte välja alls. För den autonoma personen innebär detta i stället risk för utmattning då man 

väljer att göra så mycket man bara kan samtidigt, för att slippa välja (Gillberg 2010).  

 

Det tredje och sista förhållningssättet Gillberg beskriver kallar han för motstånd. Detta kan på 

olika sätt ses som en protest mot de krav som riktas mot individen. Man väljer att gå sin egen 

väg. I dagens samhälle är det inte längre givet var man ska arbeta, om och när man ska skaffa 

familj eller vilken utbildning man ska välja. De mönster som skapas grundar sig i de 

strukturella förutsättningar som finns. En konsekvens, enligt Gillberg, kan bli att individens 

föreställningar om ett bra liv inte stämmer överens med den bild man har av omgivningens 

krav och behov, vilket gör att ungdomen kan hamna i en svår situation av valmöjligheter 

(Gillberg 2010). 

  

Mening och motivation 

Samuelsson (2002) visar hur viktigt det är med rutiner och aktiviteter i den arbetslösas vardag, 

något som oftast saknas. Att sakna vardagsrutiner kan visas sig genom att ha olika 

sömnrutiner, ta dagen som den kommer och att inte söka jobb regelbundet. Samuelsson 

skriver vidare att det är viktigt att ha en rutin för att kunna känna meningsfullhet med det man 

gör, dock kan ekonomin spela in här då många saker som kan kännas meningsfulla kostar 

pengar. Genom att skapa fasta rutiner och att vara del av en aktivitet eller verksamhet skapar 

den arbetslösa en känsla för meningsfullhet, att det den gör har betydelse. Meningsfullhet kan 

även skapas genom att rutinmässigt och aktivt söka jobb, då detta skapar en känsla av att man 

gör något med betydelse. Resultatet visar även att ju längre tid man är arbetslös, ju svårare får 

man att fylla dagarna med motiverande aktiviteter och till slut tappar man motivationen och 
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ens arbetssökande känns inte längre meningsfullt, alltså det rutinmässiga arbetssökandet får 

motsatt effekt. Avslutningsvis visar studien på att utbildning eller ett arbete framför 

arbetslöshet är att föredra då sysselsättning skapar meningsfullhet i den arbetslösas vardag 

(ibid). Men det är inte bara det faktum att man ska ha något att göra för att känna 

meningsfullhet. Man måste även förstå varför man gör det man gör och vad man kommer få 

för nytta av det (Lindström & Eriksson 2006). Blir det brister i förståelsen för en aktivitet eller 

sysselsättning minskar samtidigt motivationen och risken finns att man får ett bristfälligt 

resultat av det man genomfört (ibid), i exempelvis en arbetsmarknadsåtgärd.  

 

Att lägga skulden på sig själv  

Enligt Stojanovic (2001) löper unga arbetslösa i dagens samhälle stor risk att känna sig 

stämplade och utanför samhället då misslyckanden idag ses som ett tabu.  Ungdomarna kan 

känna skam, att man vill gömma sig och man upplever en bild av sig själv som andra har 

skapat. Denna bild kanske inte alltid är sann men om ungdomarna känner sig marginaliserade, 

kan alltså en konsekvens bli att de skapar en ny, negativ bild av sig själva utifrån vad 

samhället säger. Detta innebär att deras handlingar förändras och individen lägger skulden för 

sin arbetslöshet på sig själv, som vidare kan leda till passivitet, ängslan och isolering. Man 

blir stigmatiserad och risken finns att man intar en osäker ställning, en åskådarroll som leder 

en ännu längre bort från arbetsmarknaden (Stojanovic 2001:26–31). 

Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån tidigare forskning i ämnet samt vårt syfte och våra frågeställningar har vi hittat teorier 

som vi finner relevanta. Med hjälp av Becker (2006) och Goffman (2011) vill vi undersöka 

hur ungdomar som deltar i arbetsmarknadsåtgärder skulle kunna ta åt sig av hur de tror att 

samhället uppfattar dem. Deras teorier kan även hjälpa oss förstå konsekvenserna som kan 

uppstå. Vidare vill vi med hjälp av Bauman (2002) förstå vad det innebär att vara en individ i 

dagens samhälle och med hjälp av Giddens (1984/1997) kan vi förstå vad det innebär att vara 

en individ när det uppstår ett glapp mellan individen och arbetsmarknadsåtgärden. Med glapp 

menar vi att arbetsmarknadsåtgärder uttalas som individanpassade samtidigt som de utgår från 

strukturella förutsättningar som regler, normer och lagar.  

 

Vi är medvetna om att det finns andra teorier som skulle kunna ge en ökad förståelse för vårt 

problem. Men vi kan inte välja alla och har därför utgått från de teoretiker vi känt till sedan 
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tidigare och som vi finner mest relevanta. Vi har inte använt oss av teorier i sin helhet utan har 

plockat ut de delar i teorierna som kan förklara resultatet i just denna studie.  

Utanförskap och stigmatisering  

”Sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen” (Becker 2006:11) 

Becker (2006) skriver om det sociala utanförskapet som ett kollektivt handlande där man 

anpassar sina handlingar efter vad samhället och dess normer förväntar av en. Det är alltså 

samhället som tillsammans skapar regler för vad som anses vara rätt och fel och om en person 

inte följer dessa regler kan denne betraktas som avvikande och utanförstående av övriga 

samhället. Sociala grupper skapar olika regler som anses riktiga och som övriga grupp-

medlemmar förväntas följa. Om man som gruppmedlem bryter mot dessa regler kan man ses 

som utanför av övriga medlemmar och det kan även vara så att man själv håller med om att 

man gjort fel då man inte följt eller gjort det som förväntats av en. Ett exempel på detta kan 

vara att delta i en arbetsmarknadsåtgärd med vetskapen om att det kanske inte kommer leda 

någonstans. Att det därför blir pinsamt inför människor runt omkring sig att delta i åtgärden 

för man gör aktiviteter som är meningslösa.  

 

En person som av andra betraktas som utanför behöver inte själv veta om det då denne kanske 

inte var med och grundade regeln och därför inte vet om den (Becker 2006). Det kan också 

vara så att personen inte håller med om att ett visst beteende eller en viss egenskap kan 

betraktas som avvikande. Detta betyder att reglerna som är skapade av någon eller några 

andra blir påtvingade för övriga (ibid).  

 

Goffman (2011) skriver om stigmatisering som en relation mellan en egenskap och ett 

mönster. Om en människa har en egenskap som avviker från det normala samhällsmönstret 

kan denne bli utstött och på så vis betraktas som stigmatiserad. Med en icke önskvärd 

egenskap lever man inte upp till det förväntade och det kan i sin tur skapa dåligt rykte men 

även olika handlingar för att passa in (ibid).   

 

Att delta i en arbetsmarknadsåtgärd kan uppfattas som stigmatiserande då det innefattar en 

egenskap som avviker från samhällsnormen, som skulle kunna vara att man ska vilja ha ett 

arbete. Det är en jämförelse med andra samhällsmedborgare som har ett arbete och det kan 

skapa ett stigma hos den arbetslösa (Goffman 2014:25). Utifrån samhällsnormen och den 
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press den kan skapa, att man ska vilja ha ett jobb, kan den arbetslösa känna sig tvingad att 

delta i en arbetsmarknadsåtgärd för en strävan efter att passa in. Men genom att tvinga sig in i 

en arbetsmarknadsåtgärd för att bli kvitt sin egenskap, som i detta fall är arbetslös, erkänner 

personen sin avvikande egenskap och ser därmed ner på sig själv (Goffman 2011).  

 

Människor som bär ett stigma känner sig ofta mer tillfreds i sociala sammanhang bland 

liknande individer då de lättare kan förstå och acceptera varandra. Men det kan också vara så 

att personer som är mer eller mindre stigmatiserade kan se ner på varandra i ett försök att inte 

bli förknippade med de avvikande samt för att på så vis bli mer lika de normala (Goffman 

2014:118).  

 

Individ och identitet 

Att vara en individ med en identitet är inte lätt i dagens globaliserade samhälle (Bauman 

2002:176–178). När individen först växte fram var det ingen privat angelägenhet utan något 

som skapades socialt. Individualiseringen gick ut på att varje individ fick en uppgift, som man 

sedan själv fick ansvar för. Man fick även ansvar för de konsekvenser som uppgiften kunde 

skapa eller innebära (ibid).  

 

För inte så länge sedan identifierade man sig själv genom att jämföra sig med andra och man 

såg till att man hela tiden var något bättre. Det handlade om att följa normen. Individen hade 

blivit uräddad från samhället och sökte hela tiden återinbäddning, genom att skapa 

tillhörigheter till andra. Riktigt så enkelt är det inte idag. Idag har dessa tillhörigheter, 

placeringar och platser vittrat sönder och individen har svårt att definiera vart man är på väg, 

vad som är ens mål. Det skapas en obeständighet. Vi kan inte längre förutse framtiden genom 

att följa de normer som finns i samhället då dessa ständigt förändras (Bauman 2002).  

 

De många val en individ tvingas göra i livet är osäkra, då samhället är i ständig förändring. 

Att idag känna att man inte har någon tillhörighet är något som många människor kommer få 

uppleva många gånger om. De val som kan ses som säkra och varaktiga är så gott som 

obefintliga och Bauman liknar dessa vid ”stolar i hela havet stormar” (2002:178). Att hela 

tiden vara på väg har blivit det nya sättet att leva och detta resulterar allt oftare i ängslan, 

osäkerhet och brist på motivation, vilket även Gillberg (2010) skriver om. Ett annat problem i 

dagens identitetsskapande är inte svårigheten i hur man ska uppnå en identitet utan hur man 

ska välja en identitet (Bauman 2002:179–186). Kommer den identitet jag väljer vara efter-
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traktad i framtiden? Kommer jag enkelt kunna byta identitet om det visar sig att mitt första val 

var fel? Detta konstanta dividerade kring val är påfrestande, framför allt när man vet att 

ramen, inom vilken man gjort sina val, när som helst kan rasera. Livet innehåller ingen som 

helst kontinuitet (ibid). Exempelvis måste arbetslösa ungdomar som påbörjar ett deltagande i 

en arbetsmarknadsåtgärd direkt göra ett val angående vad man vill göra i framtiden. Ett val 

som ska bestämma vem man är, ens identitet. Man måste bestämma sig för om man vill 

studera, och i så fall vad man vill studera, eller om man kanske göra praktik på ett företag som 

kan ge arbetslivserfarenhet. Valen är många och ungdomarna kan inte vara säkra på att de val 

man gör kommer vara det rätta valet (ibid).  

 

Idag vill man därför ha en identitet som snabbt går att byta ut (Bauman 2002:179–186). För 

en ungdom som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd kan då alla valmöjligheter av aktiviteter bli 

ett hinder och för att skydda sig avstår man från att göra ett val, eller åtminstone göra ett 

bindande val. Detta resulterar i en känsla av otrygghet och att man saknar grepp om nuet samt 

saknar kontroll över verkligheten (ibid). En konsekvens av otryggheten och känslan av att tro 

att man inte kan göra det som verkligen betyder något kan resultera i att man till slut väljer att 

rikta uppmärksamhet och energi åt sådant som man tror kan få betydelse. De arbetslösa 

ungdomarna kanske helt enkelt väljer att exempelvis läsa upp sina betyg för framtida studier 

för att de tror att studier kanske kommer vara bra i framtiden. Fast man är inte helt säker och 

effekten kan bli att målen för de aktiviteter man utför är osäkra och effekterna är ovissa. Man 

förstår inte syftet med vad man gör. Försöken att uppnå något bra kan tillslut leda till 

besvikelse (ibid).  

 

Strukturen och individen    

En känsla av att sakna kontroll och grepp om nuet kan uppstå också när det blir ett glapp 

mellan den sociala struktur man ingår i och individen. När individen helt enkelt inte förstår de 

processer som händer runt omkring en. Sociala strukturer och långsiktiga förändrings-

processer är nämligen inte helt åtskilda från individen och individens sociala handlingar 

(Giddens 1984:16–25). I vårt dagliga liv, och exempelvis arbetsmarknadsåtgärder, blir vi hela 

tiden styrda av sociala institutioner och strukturer, exempelvis när vi påverkas av utbildnings-

systemet, politiska situationer samt samhällets lagar och regler. Men styrningen är inte riktad 

åt ett håll, för samhällets sociala struktur är i sin tur uppbyggt av organisationer, alltså en 

social organisering av personliga möten och relationer. Strukturen och individens handling är 
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alltså inte motsatser utan tvärtom är de nära besläktade med varandra (Giddens & Sutton 

2014:67).  

 

Samhällen har endast en struktur om människorna som lever i den handlar utifrån strukturen 

på ett konsekvent sätt. Samtidigt är en individs handling endast möjlig om man har en 

kunskap om hur strukturen fungerar (ibid). Styrningen mellan individ och struktur är ömse-

sidig och det bör hela tiden ske ett samspel mellan struktur/institution och individen för ett väl 

fungerande samhälle (Giddens & Sutton, 2014:44–45). Vi kan i vår bakgrund se exempel på 

att många ungdomar i åtgärderna saknar motivation och denna brist på motivation kan vi 

förklara genom Giddens teori kring strukturer. Giddens (1997:25) skriver hur organisation-

erna, som en del av sociala strukturer, är ett generellt drag i dagens moderna samhälle. Det 

specifika för dessa organisationer är hur de reglerar, möjliggör och nödvändiggör samt hur 

dessa organisationer består av en reglerande kontroll av sociala relationer (ibid). Om vi ser en 

arbetsmarknadsåtgärd som en organisation kan vi med hjälp av Giddens få förståelse för att 

arbetsmarknadsåtgärdens ramar skapas utifrån samhällets regler, normer och lagar. Utifrån 

dessa sätter man upp regler för ungdomarna samt kontrollerar de sociala relationer som kan 

finnas i arbets-marknadsåtgärden. Arbetsmarknadsåtgärden består därför av en struktur och 

det är viktigt att strukturen och individen samspelar med varandra, så som Giddens beskriver 

om nödvändigt för en bra funktion (Giddens & Sutton, 2014:44–45). Om de arbetslösa 

ungdomarna som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd med oklara mål och arbetssätt inte 

uppfattar varför exempelvis aktiviteter ser ut som de gör kan de få svårt att förstå syftet med 

aktiviteterna. Likaså om arbetsmarknadsåtgärderna inte arbetar på det sätt man säger att man 

ska göra kan leda till problem. Om det blir ett glapp mellan verksamheten och ungdomarna 

kan situationen försvåras för ungdomarna i en arbetsmarknadsåtgärd genom att de inte förstår 

de processer, i form av aktiviteter och insatser, som pågår runt omkring dem (ibid).  
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Metod 

Som första steg i vår studie kontaktade vi kommunen för att fråga vilka typer av verksamheter 

de bedriver som arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa ungdomar och om vi kunde genomföra 

vår studie på någon av dessa verksamheter för att få en djupare inblick. Kommunen 

uppskattade vårt intresse och vidarebefordrade oss till den verksamhet som vi slutligen 

genomförde vår studie på. En mer utförlig beskrivning av verksamheten vi studerat kommer 

inleda resultatet.   

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville ha en förståelse för området. För oss har det 

hela tiden varit viktigt att höra ungdomarnas berättelser för att sedan utgå från dessa. Genom 

att göra en kvalitativ studie kunde vi ha fokus på ord snarare än siffror (Bryman, 2011:340). 

Eftersom vi till viss del har arbetat induktivt (ibid), var intervju och observation som metod 

ett självklart val, då vi utifrån dessa kunde skapa en relation till ungdomarna samt bilda en 

uppfattning av hur ungdomarna ser på verksamheten och dess aktiviteter (Fangen 2005, Dalen 

2007). Utifrån vår uppfattning skapade vi sedan våra frågeställningar.  

Genomförande 

Vi har haft ett delvis induktivt tillvägagångssätt och utgått från våra praktiska forsknings-

resultat (Bryman 2011:340). Vi hade inte några klara teoretiska utgångspunkter när vi började 

vår studie, men självklart går det inte att arbeta utan att på något vis tänka teoretiskt. Vi har i 

stor utsträckning utformat vår studie efter den empiri vi fått från våra intervjuer och 

observationer.  

 

För att få en inblick i verksamheten genomförde vi två deltagande observationer. Den första 

observationen varade i sex timmar och den andra observationen varade i två timmar. Vår 

tanke var att genom observationerna få information om vad som faktiskt hände i verksam-

heten, hur verkligheten såg ut och hur ungdomarna agerade i de olika situationerna (Fangen 

2005:29). Materialet skulle sedan användas som utgångspunkt vid skapandet av en 

intervjuguide. Vi observerade under en workshop och en föreläsning och hade en roll som 

delvis deltagande observatörer, vilket innebär att vi var öppna med att vi var där som 

observerande studenter samt att vi samtalade med ungdomarna, men utan att delta i den 

faktiska aktiviteten (Fangen 2005:141). Att vi var där kan ha påverkat ungdomarna till att 

handla annorlunda och detta har vi hela tiden varit medvetna om. Men trots detta anser vi att 
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deltagande observation var en metod som skulle ge oss mest information om ungdomarna och 

verksamheten att ha som utgångspunkt.  

 

Utifrån observationerna utformade vi två intervjuguider som har hjälpt oss att få svar på de 

viktigaste områdena vi valt att undersöka (Dalen 2007:31). En intervjuguide utformades inför 

en intervju med verksamhetschefen (se bilaga 1) och en intervjuguide utformades inför en 

intervju med ungdomarna som deltar i verksamheten (se bilaga 2). Våra intervjuguider bestod 

av olika övergripande teman med underliggande frågor. För att säkerställa att våra intervju-

guider skulle ge oss ett bra resultat testade vi dem först med personer i vår omgivning och 

reviderade därefter till det bättre (Dalen 2007:36). Intervjuerna vi genomförde var semi-

strukturerade till formen, de var alltså anpassade efter att få en dialog med intervjupersonen 

för att få så personliga berättelser som möjligt. Det fanns även möjlighet för oss att ställa 

följdfrågor om intervjupersonen tog upp något vi fann relevant och ville veta mer om 

(Bryman 2011:206). Vi hade som mål att få ett så brett material som möjligt men samtidigt så 

djupa svar så att vi kunde tolka och analysera materialet riktigt. Resultatet från intervjuerna 

tillsammans med observationerna låg sedan till grund för våra frågeställningar.  

Intervjuer & intervjupersoner 

Innan vi påbörjade sökandet efter intervjupersoner pratade vi med personalen i verksamheten. 

De gav uttryck för att det skulle bli svårt för oss att få ungdomarna att ställa upp och att få 

ungdomarna att komma till intervjun. Personalen gav på förslag att verksamheten skulle 

erbjuda en biobiljett till de som ställde upp men detta fann vi inte relevant. Vi ville att 

deltagandet skulle vara frivilligt och etiskt korrekt. I stället valde vi att presentera oss och 

studien för ungdomarna och berätta att vi gärna ville höra deras berättelser om verksamheten. 

Efter presentationer vid ett antal olika tillfällen fick vi tillslut ihop 11 intervjupersoner. Vi 

hade utformat ett schema där vi bokade in dem på valfri tid och vi gav även en ”kom ihåg-

lapp” med tid för intervjun samt våra kontaktuppgifter. Trots detta fick vi ett externt bortfall 

på tre intervjupersoner som av okänd anledning inte deltog vid intervjutillfället. Dock anser vi 

att vårt resultat ändå är tillförlitligt då de övriga intervjuerna gav oss tillräckligt med material 

(Rosengren & Arvidson 2002:133-137).  

 

Totalt har vi genomfört nio intervjuer. Vi har genomfört en intervju med verksamhetschefen 

för att få en tydlig bild av hur verksamheten fungerar samt vilka syften och mål man har. Vi 
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har även genomför åtta intervjuer med ungdomar som deltar i verksamheten.  Alla namn vi 

använder är fiktiva för att skydda intervjupersonens identitet. 

Våra intervjupersoner är följande; 

 Adam, 21 år. Varit deltagare i verksamheten sex månader. Har ekonomiskt bistånd 

från kommunen.  

 Mohammed, 19 år. Varit deltagare i verksamheten en månad. Har ekonomiskt bistånd 

från kommunen.  

 Lisa, 19 år. Varit deltagare i verksamheten två månader. Har ekonomiskt bistånd från 

kommunen. 

 Zara, 20 år. Varit deltagare i verksamheten en månad. Har ersättning från 

Försäkringskassan.  

 Josef, 20 år. Varit deltagare i verksamheten ca ett år. Har ersättning från 

Försäkringskassan.  

 Kristian, 18 år. Varit deltagare i verksamheten en månad. Har ekonomiskt bistånd från 

kommunen. 

 Samuel, 23 år. Varit deltagare i verksamheten en och en halv månad. Har ekonomiskt 

bistånd från kommunen. 

 Fatima, 21 år. Varit deltagare i verksamheten sex månader. Har ersättning från 

Försäkringskassan.  

 Verksamhetschefen. Har varit chef i verksamheten sedan 2006.   

 

Urvalet av intervjupersoner grundade sig i studiens syfte (Rosengren & Arvidson 2002:123). 

Anledningen till att vi har valt att se på verksamheten ur ungdomarnas syn i stället för till 

exempel personalens syn är för att vi finner ungdomarnas berättelser viktigast utifrån vårt 

syfte. Det är ju trots allt en verksamhet som syftar till att öka den egna försörjningen hos 

ungdomarna och det vi vill ta reda på är ju hur ungdomarna uppfattar verksamheten och det är 

bara ungdomarna själva som kan göra berätta om det. Vi ville med andra ord intervjua de 

personer vi trodde skulle bli mest relevanta för våra frågeställningar. Alla intervjuer grundade 

sig i frivillighet och vårt urval skedde genom målinriktat urval (Bryman 2011:434). Vi 

avgränsade oss till arbetslösa ungdomar som på något sätt deltar i verksamhetens aktiviteter. 

Ungdomarna har någon form av ersättning från antingen kommunen eller Försäkringskassan. 

De har varit deltagare i verksamheten mellan 1 och 12 månader samt är mellan 18 och 23 år.   
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De nio intervjuerna vi genomförde var mellan 30 och 60 minuter långa. Vi genomförde fyra 

intervjuer var med ungdomarna och dessa intervjuer ägde rum i verksamhetens lokaler. Vi 

hade bokat varsitt separat och avskilt rum där vi ostört kunde genomföra intervjuerna. 

Anledningen till att vi ville göra intervjuerna i en miljö som var bekant för intervjupersonerna 

var för att vi tror att detta skapar en känsla av trygghet och att det kan göra intervjuerna något 

bättre (Bryman 2011:421). Intervjun med verksamhetschefen gjorde vi tillsammans för att vi 

både skulle få ta del av informationen direkt vid intervjutillfället. Denna genomfördes avskilt 

på verksamhetschefens kontor. För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av 

inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner för att spela in intervjun (med intervjupersonens 

samtycke) samt transkriberade ordagrant direkt efter intervjuerna avslutades.   

Analys av material 

Vi förde anteckningar under våra observationer som vi sedan skrev rent och analyserade 

tillsammans. Vi skapade olika teman utifrån de upptäckter vi gjorde och skapade sedan våra 

intervjuguider utifrån dessa.  

 

När vi tillsammans analyserade vårt material letade vi efter det som var intressant och som vi 

ansåg vara problematiskt. Utifrån första analysen av materialet skapade vi våra fråge-

ställningar som sedan låg till grund för det fortsatta analysarbetet. 

Tillförlitlighet 

Vi anser att tillförlitligheten i vår studie är god då vårt empiriska resultat från intervjuerna är 

väldigt lika varandra. Under studiens gång har vi haft möten och mejlkontakt med personalen 

på verksamheten för att säkerställa att vi förstått verksamheten rätt. Vi har alltså minskat 

risken för att det ska ha skett några missförstånd när det gäller informationen om 

verksamheten. Samtidigt har vi hållit distans till verksamheten för att inte inkluderas för 

mycket och på så vis bli vilseledda eller partiska.  

 

Vi har noggrant beskrivit hur vi har gått tillväga när vi genomfört vår studie och det är därför 

lätt att följa och förstå vår arbetsprocess. Om någon annan hade genomfört studien på samma 

sätt hade denna person högst troligt kommit fram till samma resultat som vi. Alltså är 

reliabiliteten god (Bryman 2011:352). Men eftersom det här är en kvalitativ studie är vi 

medvetna om att resultatet inte kan generaliseras och överföras till samhället i stort. Vårt 

resultat är framför allt giltigt för den grupp vi har studerat (Bryman 2011:355).  
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Vi anser att vår studie undersöker det vi avsett, nämligen vilka effekter arbetsmarknads-

åtgärder kan få för arbetslösa ungdomar som individer. Vi anser även att de teorier vi använt 

för att förklara och förstå våra frågeställningar är relevanta, varför även den interna validiteten 

i vår studie är god (ibid).  

Etiska hänsynstaganden 

Vi har genomgående i vår studie följt de etiska forskningsprinciper som finns (Veten-

skapsrådet 2011). Innan observationerna informerade vi enligt informationskravet de berörda 

om syftet med vår närvaro och studie. Enligt informationskravet informerade vi även våra 

intervjupersoner om syftet med intervjuerna och studien genom en muntlig presentation innan 

intervjuernas start. För att underlätta transkribering spelade vi in intervjuerna och vi hade 

intervjupersonernas samtycke till detta. Vi började med att tacka för att intervjupersonen 

ställde upp på en intervju och att deras berättelser och erfarenheter var intressant för oss och 

att detta skulle utgöra vårt forskningsmaterial. Vi var noga med att berätta att det var en C-

uppsats och att vi skulle publicera den på nätet (DIVA). Efter det informerade vi om att vårt 

syfte med intervjun var att få ungdomarnas berättelse om verksamheten. Vi informerade även 

om att vi tidigare hade genomfört observationer. Vidare informerade vi om att allt dem sa 

under intervjun skulle göras konfidentiellt samt att dem när som helst hade rätt att avbryta 

intervjun. Intervjupersonerna fick informationen om att de hade en vecka på sig att ta tillbaka 

sin medverkan genom att kontakta oss via mejl. Slutligen frågade vi, enliga samtyckeskravet 

(ibid) om de samtyckte till medverkan och om vi fick ett ja genomförde vi intervjun (bilaga 

3).  

 

Alla intervjupersoner och verksamheten har avidentifierats och personuppgifter har förvarats 

och kommer fortsätta förvaras oåtkomligt för utomstående (vi har lösenord på våra datorer) 

till det att uppsatsen är godkänd, allt enligt konfidentialitetskravet (ibid). Detta krav har under 

hela processen varit viktigt för oss att följa då vi inte vill att medverkande ska kunna råka illa 

ut på grund av vår studie. Vi har i uppsatsen använt oss av fiktiva namn.  När vi började vår 

studie skrev vi under på att vi har tystnadsplikt angående allt och alla som rör verksamheten. 

Detta inkluderar även våra intervjupersoner, varför de kan känna sig extra trygga med att 

medverka.  

 

Till sist har vi följt nyttjandekravet (ibid) och varit noga med att vårt material endast har och 

kommer användas i detta specifika utbildnings- och forskningsändamål.  
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Utvärdering av metod  

Något som vi önskar hade varit annorlunda är att det skulle ha varit lättare att få tag på 

intervjupersoner. Många av ungdomarna var ovilliga att delta i intervjuerna och det krävdes 

mycket tid att presentera oss i de olika grupperna för att få tag på tillräckligt många 

intervjupersoner för att få ett tillförlitligt resultat. Vi kan ta med oss till framtida studier att 

denna process kräver tid och att vi skulle varit bättre på att motivera ungdomarna till att delta i 

studien, då de inte verkade förstå vårt intresse av att höra just deras berättelser.  

 

Nu i efterhand kan vi se att genomförandet av studien hade underlättats av att vi hade varit 

mer pålästa från början. Dels om verksamheten och deras samarbetspartners men även om 

vilka ungdomar det är som deltar, hur dem har kommit till verksamheten och vilken typ av 

ekonomiskt stöd de kan ha. Det har tagit längre tid för oss att i efterhand sätta oss in i 

verksamheten och det har inneburit merarbete, dock har det i slutändan inte påverkat vårt 

resultat och studiens tillförlitlighet.  

 

Vi är nöjda med att vi genomförde intervjuerna semistrukturerat. Detta gjorde att vi kunde få 

annorlunda svar än de vi kanske hade väntat oss. Om vi hade haft en strukturerad intervju-

guide som vi följt i sin helhet hade vi gått miste om mycket viktig information (Bryman 

2011:413).   
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Resultat  

I resultatet kommer vi först visa de utdrag ur intervjuerna som vi finner mest relevanta. Vi 

kommer sedan förklara hur vi tolkar de olika berättelserna för att sedan beskriva hur vi 

kommer använda resultaten tillsammans med våra tolkningar i analysen och diskussionen.  

En av alla arbetsmarknadsåtgärder 

Som vi beskrivit finns det många olika arbetsmarknadsåtgärder i Sverige och flertalet av dessa 

är kommunala. Vi har genomfört vår studie på en av dessa verksamheter och för att öka 

förståelsen för det vi beskriver i resultatet och sedan vidare i analysen kommer vi nedan ge en 

beskrivning av den verksamhet vi genomfört vår studie på. Informationen har vi fått genom 

att läsa broschyrer, information på internet samt genom att prata med och ställa frågor till 

personalen i verksamheten. Det är inte vår tolkning av verksamheten utan hur de faktiskt ser 

på sig själva grundat i formaliteter som styrdokument.  

 

Arbetsmarknadsåtgärden grundar sig i politiska beslut och styrs av kommunen. Grundsyftet 

med åtgärden är att sänka det ekonomiska försörjningsstödet bland arbetslösa ungdomar i 

åldrarna 18-24 år och hjälpa dem mot eget försörjande. Detta genom antingen ett arbete eller 

studier. Det var under finanskrisen på 90-talet, när väldigt många ungdomar blev arbetslösa, 

som kommunen behövde öka sina insatser på området och de har fram tills idag sett olika ut, 

beroende på hur arbetslösheten har sett ut. Verksamheten som den är idag startade 2006 och 

har i dagsläget omkring 150 inskrivna. Ungdomarna som deltar kommer från kommunen och 

verksamheten samarbetar även med liknande åtgärder i länet. Deltagarna i verksamheten får 

ekonomiskt försörjningsstöd av olika typer, så som ekonomiskt bistånd från kommunen eller 

ersättning från Försäkringskassan.  För att delta i verksamheten krävs det att man först varit i 

kontakt med annan myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, som efter en behovs-

bedömning skickar ungdomen vidare till den insats som passar bäst. 

 

Verksamheten uttalar att de arbetar individanpassat, utifrån en egen processkarta (bilaga 4) 

samt med ett coachande förhållningssätt utifrån deltagarens egna mål. Vid första inskrivnings-

samtalet med en coach får deltagaren information om de olika möjligheterna som 

verksamheten erbjuder och man lägger upp en individuell plan. Under de första veckorna i 

verksamheten deltar ungdomarna i olika aktiviteter så som föreläsningar, CV-skrivning, 

workshops med inriktning på att söka arbete och studiebesök. Efter denna process följer 

ytterligare individuella möten med coachen och deltagaren får planera hur man ska gå vidare, 
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utifrån sina egna mål. De möjligheter som erbjuds är att läsa upp eller till gymnasieämnen, 

praktik, körkortsteori samt arbetsträning. Övergripande under hela processen är studiebesök, 

CV-skrivning, föreläsningar samt individuell coaching. För att förbättra deltagarnas hälsa 

ingår även friskvård i form av fysiska aktiviteter samt kostföreläsningar, som är en viktig del i 

verksamhetens mål. Målet med alla aktiviteter är, under hela processens gång, att de ska leda 

till egen försörjning i form av arbete eller studier. 

 

Det framkommer här att flera av aktiviteterna och processerna är individanpassade. Dock 

finns det även tecken på att verksamhetens mål och arbetssätt grundar sig i samhällets regler, 

normer samt lagar och att det därför handlar om att ungdomarna ska få ett arbete.  

 

Verksamhetens mål och arbetssätt 

I verksamheten finns dokument om vad dess mål och syfte är och för att tydliggöra dessa och 

säkerställa att vi fått en korrekt uppfattning genomförde vi en intervju med verksam-

hetschefen. För att förstå de intervjuade ungdomarnas berättelser är det viktigt att förstå 

verksamhetens mål och tillvägagångssätt.  

 

Verksamhetschefen berättar att det i dagsläget är cirka 150 ungdomar inskrivna i verksam-

heten och att verksamheten startades 2006. Han förklarar grundsyftet med verksamheten: 

Grundsyftet med […] är egentligen att sänka försörjningsstödet, det 

ekonomiska. Folk ska inte behöva ha försörjningsstöd. Utan jobba just mot eget 

försörjande. Då är det ju, hur kommer man till egen försörjning? Ja antingen 

genom att studera eller att man får ett jobb. Studera är ju en väg mot ett jobb. Så 

det är ju huvudmålet. Det är huvudsyftet i verksamheten. Hjälpa de ungdomar 

som kommer hit att nå det målet. Så enkelt är det och så svårt är det. Så alla 

insatser kretsar kring det. Och i bästa av världar finns inte vi. Då fångas man 

upp av systemet. Man får hjälp av Arbetsförmedlingen. Men många har svårt att 

trivas i de systemen. Det försöker vi påverka, så de kommer vidare. 

 

Verksamhetschefen berättar att personalen vet om grundsyftet med verksamheten och att man 

är noga med att jobba utifrån det.  

Ja, vi har [paus], nu 2015 och från och med nu. Det har ju varit innan. Vi har ju 

varje år, då går vi igenom våra måldokument och det är ju centralt i 

förvaltningen. Sen kommer det ner till enhetsnivå och där tar vi ju fram våra 

egna mål, utifrån det vi har fått. Sen följer vi ju upp det halvårsvis hela tiden. 

Vad är det vi ska göra och så? Styrning i form av målstyrning. Tillsammans med 

de här måldokumenten har vi gjort en värdegrund, ett värdegrundsarbete där vi 

har en vision kring hur vi ska tänka kring oss själva men även de medborgare 
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som kommer till oss. Det är jätteviktiga styrdokument för det är ju människor vi 

jobbar med. 

 

Vi tolkar det som att verksamheten har tydliga styrdokument som utgångspunkt för 

verksamheten. Vi ser att det huvudsakliga målet är att ungdomarna ska bli egenförsörjande 

genom ett arbete. Detta indikerar på att verksamheten vill göra ungdomarna anställningsbara.  

 

Det strukturella kontra det individuella  

100 procent individanpassat skulle jag väl säga men utifrån de kravbilder som 

finns. Och utifrån den arbetsmarknad som finns och de jobb som finns. 

 

Verksamhetschefen berättar vidare att det kopplas stödresurser till varje individ och alla 

behöver olika mycket stöd beroende på vilka förutsättningar och mål man har. Han säger att 

förvaltningens mål är väldigt generella och att dessa ligger till grund för verksamheten men 

att man utifrån dessa mål alltid arbetar individanpassat. Han säger: 

Kan väl säga att vi har ju, vi utgår från ett coachande förhållningssätt. Och den 

arbetsmarknadscoachingen som våra går. Varje ung vuxen jobbar vi med men 

man har ju sitt eget ansvar. Man äger ju sin egen process. Man kan aldrig tvinga 

någon. Så jag menar vi samtalar ju och erbjuder ju olika vägar men det är ju 

individen som måste ta ställning själv om man vill göra detta eller inte. Utifrån 

olika förutsättningar och så. Vi presenterar inga färdiga lösningar utan 

lösningarna är den enskildes val att göra. Och det innebär ju att… att… vi har ett 

smörgåsbord, och vissa gör de här valen och vissa gör dem inte. Och då får man 

ju prata om varför man inte, vad nästa steg är och så. Vissa kommer hit jätte 

mycket och vissa kommer inte hit alls och så. Men då får man prata om den 

orsaken. Sen kan det innebära en konsekvens givetvis. Men det är ju deras val 

på något sätt[…]. Jobba med tycker jag att göra stärka samhällsmedborgare, att 

vara engagerade och sådana bitar. Och det innebär mer jobb men det handlar 

mycket om att se möjligheter och att ge möjligheter. 

 

Verksamhetschefen säger här att verksamheten arbetar individanpassat, alltså att man utgår 

från ungdomarnas personliga mål. Samtidigt säger han att man arbetar utifrån hur 

arbetsmarknaden ser ut och detta ser vi som ett exempel på hur man undermedvetet utgår från 

de förutsättningar som finns och gör ungdomarna anställningsbara. Vi ser att det finns en 

motsättning i vad chefen säger om individanpassningen, att den är hundraprocentig, och att 

målen är formulerade efter samhällets kravbild. Vi ställer oss här frågan vad man egentligen 

menar med individanpassning och på vilket sätt man arbetar med ungdomarna för att anpassa 

efter deras mål.  

 

Vi pratar vidare om aktiviteterna och deras syften. Verksamhetschefen berättar för oss att 

aktiviteterna är skapade utifrån arbetsmarknaden och att man ska komma vidare till arbete 
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eller studier. Han säger att aktiviteterna bygger på att man ska må bra av att vara i verksam-

heten, att vara i ett socialt sammanhang. Vidare berättar han om hur det går till när 

ungdomarna börjar i verksamheten och vilka processer som finns. Han berättar om den kart-

läggningsprocess där coacherna har individuella samtal och planering med ungdomarna. 

Utifrån det arbetar man mot ungdomarnas mål genom insatser eller en kombination av olika 

insatser. Målet som kommunen har är att ungdomarna som söker ekonomiskt bistånd hos 

Socialstyrelsen ska ha en aktivitet inom sju dagar. Han lämnar över en processkarta till oss 

(bilaga 4). Han kommer in på möten och uppföljning av möten och vi undrar hur detta går till, 

om man har kontinuerliga möten: 

Så är det ju, alltså det är ju aldrig så att det första samtalet stämmer överens. Det 

är ju en process, efter möjligheter så det är, det hoppas jag, det hoppas jag att 

man pratar med individer varje vecka. Kring sin plan och sin tanke och 

överenskommelse hur man kommer vidare då. Det är ju också väldigt 

individbaserat, vissa behöver mycket samtalsstöd och vissa behöver mindre 

samtalsstöd. För man är så fokuserad, man vet sin plan. Där CV, där så, man har 

ett jobb i sikte. Det är ju bara se till att det händer. Vissa behöver inte, vet ju inte 

vad man vill och hur man ska gå vidare och då är det ju mycket mer 

samtalsbiten. 

 

Verksamhetschefen berättar att varje person som har ansvar för en specifik aktivitet ansvarar 

för att det görs en utvärdering.  Även alla aktiviteter som en deltagare avslutar ska utvärderas. 

Han säger även att de utvärderar verksamheten varje sommar och varje jul. Resultatmässigt 

följer verksamheten alltid upp, man vet alltså vart ungdomarna går till. Om det är arbete, 

studier eller Arbetsförmedlingen. Han poängterar dock att verksamheten är ganska dålig på att 

utvärdera och att de borde bli bättre på det. När de skickar ut enkäter är svarsfrekvensen låg.  

 

Det vi finner intressant i ovanstående stycken är att ungdomarna har väldigt många val-

möjligheter och att de själva bär ansvar för sin process. Ungdomarna ses som individer som 

får ta ansvar för sina egna handlingar. Detta, i kombination med alla olika valmöjligheter kan 

leda till en otrygghet och osäkerhet då man indirekt tvingas göra ett val och skapa en identitet 

(Bauman, 2002). I ovanstående stycken visar vi även exempel på att det är samhällets lagar, 

regler och normer som styr aktiviteterna och att politiska mål görs till individuella mål. Detta 

kan leda till brist på motivation, då ungdomarna inte förstår syftet med aktiviteterna (ibid).  

 

Så här upplever verksamhetschefen de inskrivna ungdomarna: 

Ungdomar är ju fantastiska. Alla har ju en inre styrka och egenskaper. Det gäller 

ju att bara plocka fram det, ge möjligheter. Stärka det man är duktig på. Det är ju 
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en förmån att jobba med yngre folk för då blir man ju ung själv. Så det är ju lite 

i vår värdegrund att se möjligheter och ge möjligheter och så. 

 

Han förklarar också att det finns fördomar om att arbetslösa ungdomar är lata. Han säger att 

de egentligen bara är i en tuff situation och att det ställs höga krav idag, på att exempelvis ha 

ett kontaktnät. Hans övertygelse är att alla ungdomar vill vara delaktiga på arbetsmarknaden 

och tjäna pengar. Vi har ställt oss frågan om ungdomarna uppfattar att samhället har en 

speciell bild av arbetslösa ungdomar som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. I ovanstående citat 

kan vi i alla fall se att verksamhetschefen tror att samhället ser på ungdomarna negativit. Det 

skulle utifrån ungdomarnas perspektiv kunna finnas en påverkan, då Beckers (2006) och 

Goffmans (2011) teorier beskriver hur ungdomarna riskerar att ta åt sig av att samhället ser 

dem som avvikande från normen.   

 

Efter att ha pratat med verksamhetens personal fick vi intrycket att det var många ungdomar 

som inte deltog i aktiviteterna och vi undrade vad verksamhetschefen hade för kommentar på 

det. Han menar att ungdomarna själva bär ansvar och att det är deras val att komma eller inte 

komma. Därför måste verksamheten få ungdomarna att se syftet, och att detta kan ta tid. Vi 

frågar då om det kan vara så att ungdomarna egentligen vill ha jobb men att det inte har 

uppfattat syftet med aktiviteterna som ska ta dem dit och han ger oss svaret att: 

Ja, så kan det ju vara. Oftast är det ju så att man inte ser, ser hela resan, att man 

förstår varför. Eller inte har kunskap kring det då. Så det är ju det man jobbar 

mycket på, det är ju inget som löser sig självt utan man får skapa sina nätverk 

och möjligheter så. Ibland halkar man in på ett bananskal, men man måste 

stampa på bananskalet också så man kommer åt något viktigt och att man vågar 

göra val. Om man inte har fått något jobb så måste man kanske ändra taktik. Sen 

kanske inte vi är... Vi skapar möjligheten och vi ser till att processen börjar och 

att man ställer frågorna och så, så det är mycket att man ser sin egen del. 

 

Detta tolkar vi som att det finns en oklarhet i syftet med aktiviteterna vilket i sin tur leder till 

en brist på motivation hos ungdomarna (Bauman, 2002). Vi ser det här som ett exempel på att 

det har blivit ett glapp mellan verksamheten och ungdomarna (Giddens, 1984).  

 

Sammanfattningsvis har vi i intervjun med verksamhetschefen visat exempel på att man dels 

har ett samhällsperspektiv och dels ett individperspektiv. Vi har utifrån våra teorier grund för 

att övergripande tro att dessa två perspektiv inte alltid stämmer överrens samt att ungdomarna 

hanteras som individer med eget ansvar. Konsekvenser av detta kommer vi utveckla i vår 

analys och diskussion. 
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Observationer av hur aktiviteter går till 

En föreläsning  

För att få en inblick i hur verksamhetens aktiviteter går till var vi med vid en föreläsning. 

Föreläsningen ägde rum i en annan lokal än den som verksamheten normalt håller till i. Nedan 

följer en sammanfattning av vad som hände under dagen. Efter sammanfattningen av båda 

observationstillfällena kommer vi ge vår tolkning.  

 

Vi är på plats strax innan föreläsningen ska börja, kl. 9. I lokalen finns sex ungdomar, två 

ledare från verksamheten samt två föreläsare. Det finns många tomma stolar. Av 20 inbjudna 

ungdomar har endast sex kommit till dagens egentligen obligatoriska föreläsning. När före-

läsningen väl börjar är det 20 minuter försenat. Föreläsarna beskriver dagens upplägg och 

säger att det är okej att sträcka på benen om man skulle behöva det. Det är också okej att bryta 

in i under föreläsningen då man hellre vill ha en diskussion än en monolog. När föreläsarna 

presenterar materialet för dagen börjar ungdomarna bläddra i det. En stund in i föreläsningen 

kommer två tjejer, med några minuters mellanrum. De sätter sig tyst bredvid de andra och en 

tjej tar upp sin mobiltelefon och använder den. Föreläsaren har påbörjat ett nytt ämne och 

ställer en öppen fråga till deltagarna, ingen svarar. Sedan fortsätter det på liknande sätt de 

närmsta timmarna. Ungdomarna använder sina mobiltelefoner, de sitter och ritar i före-

läsningsmaterialet, de svarar inte när föreläsarna ber om en diskussion. Deltagarna pratar inte 

heller med varandra. När det börjar närma sig lunch säger föreläsarna att det snart börjar bli 

dags för en paus. Vi ser då att två av ungdomarna gäspar och sträcker på sig, två ritar i 

materialet, en sitter med mobilen, en plockar i sina papper och en sitter och kollar på före-

läsarna. En stund senare går alla på lunch och det bestäms en tid då alla ska vara tillbaka. 

Tanken är att alla ska gå till en restaurang tillsammans men det dröjer inte länge innan ung-

domarna går på olika håll. Alla kom efter ett tag till restaurangen.  

 

Klockan 13.00 möts alla i lokalen igen och föreläsningen fortsätter. Det börjar 10 minuter för 

sent och en deltagare saknas. Den första timmen ser ut som på förmiddagen, ungdomarna 

använder sina mobiltelefoner och ritar i föreläsningsmaterialet. Många gäspar och sträcker på 

sig upprepade gånger. En fikapaus som skulle vara i 10 minuter varar i stället i 20 minuter. 

Efter pausen blir det en diskussion och deltagarna deltar i en tävling. De ska skriva ner så 

många saker de kan kring ett ämne för att sedan se vilken som kommer på mest. En kille vill 

inte skriva och tittar i stället på de andra deltagarna, som alla skriver. När de redovisar säger 
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alla något och när de senare diskuterar svaren är alla delaktiga. En kvart innan föreläsningen 

ska avslutas börjar en deltagares mobiltelefon ringa och någon får sms. De sträcker på sig och 

gäspar och börjar röra på sig där dem sitter. När föreläsarna säger att det är slut för idag reser 

alla sig upp och ungdomarna går där ifrån. Vi avslutar då även vår observation. 

 

En workshop   

Denna observation genomfördes på en workshop i verksamhetens lokaler. Workshopen 

handlade om hur man söker jobb samt dolda jobb, alltså jobb som inte officiella och utlyses i 

platsannonser. 

 

Vi har fått information om att workshopen ska börja kl. 9 och är då på plats. I salen där vi ska 

vara finns bara vi och vi sätter oss ner och väntar. Efter ett tag hör vi att ungdomarna börjar 

samlas utanför lokalen och när en ledare kommer, ca 15 minuter för sent, följer alla med in i 

salen och sätter sig. Alla ungdomar sätter sig med minst en ledig plats mellan varandra. 

Workshopen börjar 9.30 och då inleder ledarna (två stycken) med att hälsa välkomna och 

berättar vad som ska hända under förmiddagen. En av ledarna frågar hur det hade varit på 

föreläsningen dagen innan (då vi genomförde första observationen). Ingen av ungdomarna 

svarar och ledaren går då vidare till nästa punkt. Ledarna pratar lite om dolda jobb och alla 

ungdomar tittar mot ledarna. Ledarna försöker skapa en diskussion om var man kan hitta jobb 

och en tjej säger vad hon tycker. Hon får då feedback av ledaren som bekräftar genom att säga 

”rätt svar!” Ledaren försöker få in två andra deltagare i diskussionen men misslyckas. De 

säger att det är tidigt på morgonen. Ledaren fortsätter att föreläsa och skapa diskussioner utan 

att lyckas. Han ber till slut om bara ett ja eller nej svar men får ingen respons då heller. En 

kille tar upp sin mobil och börjar använda den men ledaren är snabb på att säga till honom att 

lägga undan den. Killen gör som han blir tillsagd. Efter en stund blir det rast och alla går åt 

olika håll. Ingen pratar med varandra. 

 

Efter rasten kommer alla tillbaka och ungdomarna sätter sig vid varsin dator. De ska nu 

rapportera sina aktiviteter till Arbetsförmedlingen. Ledaren säger nu att det är viktigt att 

ungdomarna söker arbete på heltid och att de bör ta chansen de har vid datorn nu under 

förmiddagen. Ledarna hjälper de ungdomar som behöver hjälp. En tjej börjar röra på sig och 

kollar på sin mobiltelefon. Ledare frågar då om hon är klar. Hon svarar ja och ledaren säger 

då att om hon vill får hon gå eller så får hon stanna kvar och hänga. Hon går därifrån men 

kommer snabbt tillbaka, hon hade glömt fylla i sin närvaro på närvarolistan. Men när hon 
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gjort det gick hon igen. Två killar gör sig redo att gå och skämtar lite med ledaren. Ledaren 

påminner dem om att fylla i närvarolistan vilket de gör, säger hej då och går sedan därifrån. 

Efter en stund går även de sista ungdomarna och vi slutar observera när lokalen är tom. 

Workshopen avslutades 30 minuter för tidigt.  

 

Det vi såg under observationerna är tydliga tecken på att ungdomarna i huvudsak gör vad som 

förväntas av dem och inte mer samt en övergripande brist på motivation. Vi grundar våra 

tolkningar i Baumans (2002) teori om att det finns risk för brist på motivation om man 

genomför aktiviteter utan att se vart dessa leder samt hur man gynnas av dem. I vår analys 

kommer vi beskriva detta djupare. 

Ungdomarnas perspektiv på verksamheten 

Här kommer vi visa utdrag ur de intervjuer vi genomfört med ungdomarna.  

Aktiviteterna – var finns individanpassningen och motivationen? 

Lisa berättar att hon inte tycker om friskvården och att det inte har så mycket med verksam-

heten att göra. Samuel beskriver att många av ungdomarna verkar vilja slippa undan från 

friskvården genom att bara sitta av tiden eller genom att välja en aktivitet där man inte är 

under ledarnas uppsyn, till exempel att ta en promenad. Samuel beskriver hur även han ibland 

kommer till en aktivitet för att sitta av tiden:  

Ja det var väl CV-kursen som höll på i en vecka ungefär och där, i och med att 

jag redan var färdig med allting och jag redan hade fått en positiv reaktion på 

mitt CV och personliga brev kände jag att det inte var riktigt nödvändigt för 

mig. Så jag kom ju mest hit för att sitta av tiden. (Samuel) 

 

Adam beskriver att han inte känner sig tvingad att delta i någon aktivitet. Vill man inte vara 

med så sitter man bara åt sidan och fyller i närvarolistan, och så har man sig själv att skylla. 

Zara beskriver hur hon upplevt en meningslöshet i att delta i CV-skrivningen varje vecka då 

hon redan hade skrivit CV i flera år och kan det. Hon berättar även under intervjun att många 

av deltagarna inte tar de chanser de får, till exempel vid en företagsmässa som ägde rum nära 

verksamheten. Det hade inte varit några ungdomar där och hon trodde att det var för att 

mässan inte var i verksamhetens lokaler. Lisas berättelse påminner om Zaras, hon tror att dem 

som kommer till verksamheten tycker det är bra där men att dem som inte kommer verkar 

tycka att det är dåligt. Zara säger att hon tycker det är pinsamt att gå till verksamheten och att 

hon inte vill förknippas med den. Hon tycker att de andra ungdomarna som är där är lata. 
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Adam pratar också om att många ungdomar inte kommer till verksamheten och han tycker att 

det skulle finnas mer aktiviteter att välja på, så de inte bara behöver sitta av tiden.  

 

Många av ungdomarna berättar att det blir konsekvenser av att inte delta i verksamhetens 

aktiviteter, nämligen att man inte får pengar för den dagen och att man riskerar att bli ut-

skriven. Samuel berättar: 

Ja, jag har stenkoll på det. Då vet jag att då blir jag av med pengar och att jag 

kan bli utskriven helt. (Samuel) 

 

Han berättar även att om han går dit eller inte beror lite på vad det är för aktivitet den dagen. 

Ibland tycker han att han kan gå miste om kunskap, om det är något av nytta. Även Zara 

berättar att om hon inte deltar i sin aktivitet finns risken att hon inte får några pengar och att 

hon till slut kan bli utskriven. Kristian berättar att han tror att om man inte har deltagit i alla 

stegen de första veckorna får man gå om introduktionen. Detta är exempel på att de ibland 

deltar i aktiviteter för att undvika sanktioner.  

 

Lisa och Zara berättar lite om första veckan: 

Första veckan tyckte jag att det var lite jobbigt och att jag inte kände någon. Jag 

trodde att jag var den enda som hade börjat och att alla andra hade gått 

jättelänge. Att alla andra kända varandra. Fast veckan efter såg jag att det inte 

var så. Dem flesta kände inte varandra. Så då kände jag att jag var med. (Lisa) 

 

Jo, första veckan. Det var ju normalt. Tyckte det kändes lite onödigt och att det 

inte var något viktigt man gjorde men sen märkte jag att det var bra, att man får 

hjälp med CV. Har märkt att det är många som behöver hjälp med CV och då får 

man möjligheten här.  (Zara) 

 

Josef berättar också lite om första veckan. Han beskriver hur han definitivt inte var motiverad 

till en början. Lika så Samuel berättar att han var väldigt negativt inställd till att börja i verk-

samheten. Adam och Josef berättar att de fortfarande inte riktigt vet varför verksamheten 

finns och vad man har för syfte med verksamheten. Flera av ungdomarna berättar även att de 

inte har fått någon information (broschyr) om verksamheten och dess aktiviteter när de 

började.  

 

Adam berättar att han inte känner att verksamhetens personal motiverar honom och att han 

istället får skapa sin egen:  

Nja nä jag tror inte man får så mycket motivation här för man jobbar ju för sig 

själv. Med det är klart, man är ju alltid, man ser ju sitt mål så man är alltid 

motiverad för sig själv. Men de kommer ju inte och motiverar en typ – nu måste 
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du klara matten för du vill ju bli det där till slut. Nej sådant har jag nog aldrig 

sett här. (Adam.  

 

Lisa berättar att hon tidigare har gjort ett slags personlighetstest på verksamheten och kommit 

fram till att hon är en vårdande person. Men de studiebesök hon har varit på har inte haft att 

göra med vården. Hon har däremot varit på en bilindustri och en brandstation. Zara berättar att 

hon känner att aktiviteterna inte anpassas efter henne alls.  

 

Vi frågade intervjupersonerna om hur en typisk vecka på verksamheten kan se ut. Fatima 

berättar att hon har CV-skrivning samma dag varje vecka, om de inte skulle vara iväg på 

något studiebesök. Zara berättar att hon tycker att det är CV-skrivning för ofta och att hon inte 

får ut något av det. Adam är på verksamheten några gånger i veckan och han beskriver 

lektionerna så här:  

Jag tycker det är helt okej på vissa ställen men det är många, vad heter det, 

sådana här ungdomar som är väldigt högljudda. Inte så mycket på matten då 

utan mer på körskolan. Det kan vara stökigt och svårt att läsa liksom med allt 

det svåra om bilen och det. Det är nog det ändå klagomålet jag har. Ledarna 

säger till att de ska vara tysta och så, att det är fler som försöker jobba. Men 

sekunden senare så börjar de igen. Och då får de ultimatumet att om ni inte vill 

vara här kan ni lika gärna gå och är de tysta lite längre. Det hjälper lite i alla fall. 

(Adam)  

 

Det som hela tiden är återkommande i ovanstående berättelser är ungdomarnas brist på 

motivation och meningsfullhet samt att ungdomarna inte ser meningen med aktiviteternas 

syfte. Vi uppfattar även att verksamheten inte alltid uppfyller det man säger att man ska göra 

samt att individanpassningen verksamhetschefen beskriver egentligen inte existerar i så stor 

utsträckning, ungdomarna får inte välja fritt vad man vill göra. Verksamhetschefen säger att 

man anpassar alla aktiviteter och processer efter individen fast vi ser att man i själva verket är 

styrda av de förutsättningar som sätter ramarna för verksamheten. Vi tycker oss se ett glapp 

mellan verksamheten och ungdomarna, att ungdomarna inte ser och uppfattar de processer 

som pågår runt omkring dem (Giddens, 1984). Vi kan även se att det finns tecken på att 

ungdomarna känner sig stigmatiserade (Goffman, 2011) och utanför (Becker, 2006) på grund 

av sitt deltagande. Detta, samt dess effekter kommer vi diskutera vidare i analysen.   

Coachens roll och betydelse  

Många av ungdomarna berättar att de inte har eller har haft någon god relation till sin coach. 

De finns även de som berättar att de inte har eller har haft någon coach alls. Mohammed sa att 

han inte har någon coach och om han har en coach vet han i så fall inte vilken denna person 
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är. Likaså Josef berättar att han inte har någon coach på verksamheten och att han känner att 

han inte har någon han kan vända sig till om han skulle behöva stöd eller hjälp. Kristian 

berättar att den enda han ser som en slags coach är hans handläggare på kommunen, och att 

han alltså inte har något möte med en coach på verksamheten. Fatima berättar att hon har en 

coach men att de inte har några möten utan att de bara ibland stöter på varandra: 

Vi har inte direkt möte, utan vi pratar när vi väl ses här. Då pratar vi ju om allt. 

Hen kan fråga om hur det går med matten och så ju. (Fatima) 

 

Fatima berättar även att hon har bytt coach då hennes första coach var en sommarvikarie. 

Adams berättelse liknar Fatimas, han har en coach men han träffar endast denna person några 

gånger i månaden, och då är det när de stöter på varandra. De har alltså inga enskilda möten. 

Däremot har han fått sin coachs telefonnummer och kan ringa om han skulle vilja det.  

 

Två av ungdomarna beskriver sin relation till sina coacher på ett speciellt sätt. Mohammed 

säger att han ju inte har en coach men att han ser ledarna i verksamheten som en slags coach. 

Han berättar att de är som bröder och att dem är bäst. Lisa däremot beskriver sin relation till 

sin före detta coach som jobbig och tjatig: 

Ja, eller så var det kanske för att jag alltid kom ganska mycket för sent och hen 

tjatade på mig och pratade om det hela tiden. Då tyckte jag att hen var 

jättejobbig. Alltså, hen var inte min lärare eller något sådant. (Lisa) 

 

Lisa har varit inskriven i verksamheten tidigare och det var då hon hade upplevt detta. Hon 

beskriver även hur hon hamnade i en jobbig situation när coachen ställde frågor om hennes 

privatliv. Coachen ställde frågor om hur Lisas förhållande till sin man såg ut och om hennes 

man brukade slå henne. Lisa tyckte det var ganska jobbigt och för personligt och att coachen 

inte skulle lägga sig i. Coachen har inte med det att göra säger hon. Här ställdes en följdfråga 

till Lisa, om hon sa till coachen att det var jobbigt. Hon svarade: 

Jag vågade inte. Jag vågade inte säga ifrån faktiskt. Jag sa bara att det var bra. 

(Lisa) 

 

Lisa berättar sedan att hon i dagsläget inte har någon coach och att hon heller inte vill träffa 

sin gamla coach på grund av vad som inträffade. 

 

Ovanstående berättelser tyder alltså på att många av ungdomarna saknar coach eller har en 

dålig relation till sin coach. Vi tror att ett bra coachande förhållningssätt ökar ungdomarnas 

förståelse för aktiviteternas syfte vilket i sin tur ökar motivationen (Creutzer 2006). Att ha en 

coach är också verksamhetens sätt att individanpassa, och genom att ungdomarna inte har 
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någon coach som de kan prata om sina mål med går de miste om att få inflytande över sitt 

deltagande och möjlighet till individanpassning. Detta kommer vi diskutera vidare i analysen.  

En otydlighet i verksamheten – orimliga förväntningar    

Mohammed berättar att han har fått ett truckkörkort via verksamheten men att han inte har fått 

någon praktikplats:  

Jag har inte fått någonting ännu. De ska fixa praktik till mig. Så jag väntar på 

det. (Mohammed)  

 

Även Lisa berättar att hon väntar på att verksamheten ska fixa en praktikplats åt henne. Hon 

säger att hon har fått en plats men ångrar sig snabbt och säger att det hon har fått hittills är 

egentligen ett möte om att hon ska få en praktikplats. Zara däremot bara väntar på att hon ska 

bli nystartsberättigad och att verksamheten bara är ett ställe hon är på till dess. Hon ser 

aktiviteterna som meningslösa.  

 

Adam berättar att han trodde att verksamheten skulle bistå med mycket mer hjälp under 

körkortsteorin:  

Ja teorin är ju den enda jag går på då. Så att det är liksom, ja man får liksom 

plugga för sig själv då och de har ju sådana små prov på datorn. Men innan 

trodde jag att man fick någon form av intyg att när man gör provet och man inte 

klarar det så kan de gå till […] och så kan de säga här att det jag gjorde var ett 

slarvfel för att jag klarat det här. Men man pluggar ju bara här. Men ibland kan 

det vara jobbigt när man blir störd och så, annars är det helt okej. (Adam)  

 

Hälften av de intervjuade ungdomarna ger berättelser som vi tolkar som att ungdomarna 

förväntar sig att de ska få vad de vill snarare än att de själva ska arbeta för att få det de vill. 

De verkar vara en brist i kommunikationen mellan verksamheten och ungdomarna, de verkar 

alltså inte ha uppfattat verksamhetens syfte. Vilka konsekvenser detta kan leda till kommer vi 

diskutera i analysen.  
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Analys och diskussion  

Här kommer vi föra en analytisk diskussion av vårt resultat utifrån våra valda teorier.  

Glappet mellan verksamheten och ungdomarna  

Giddens (1997) och Giddens tillsammans med Sutton (2014) förklarar hur samhällets struktur 

och individer styr varandra och vad detta innebär. Eftersom vi har sett att alla ungdomarna vi 

intervjuat på ett eller annat sätt har svårt att se meningen med aktiviteterna har vi anledning 

att tro att det finns ett glapp mellan verksamheten och ungdomarna. Verksamhetschefen 

berättade för oss hur man anpassar verksamheten efter ungdomarna och att den styrs av 

samhällets kravbild, att man anpassar aktiviteterna efter vad som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Verksamheten verkar också utgå från att alla borde ha ett arbete. Det är 

kanske inte så konstigt att verksamhetens ramar sätts upp av strukturella förutsättningar som 

regler, normer och lagar, då det är så samhället fungerar (Giddens 1997). Men här blir det 

ändå en diskrepans. Verksamheten förklarar för ungdomarna att allt anpassas efter individen. I 

själva verket utformas aktiviteterna och utbildningarna efter samhällets krav och 

förväntningar på arbetskraften. Detta blir då en brist i organisationen där man misslyckas med 

att förmedla sina syften och mål och ungdomarna tror i stället att de ska få välja att delta i de 

aktiviteter de vill. I själva verket får de delta i de aktiviteter som erbjuds för att beviljas 

ersättning. De aktiviteter som erbjuds är menade att öka ungdomarnas chanser på 

arbetsmarknaden. Här ser vi att verksamhetens syfte är att göra ungdomarna anställningsbara, 

de ska få de kompetenser som krävs för att matcha det som efterfrågas på arbetsmarknaden 

för att passa in i samhället. När detta glapp uppstår kan det bli svårt för ungdomarna att 

uppfatta de olika processer som händer runt omkring (ibid). Ungdomarna deltar egentligen i 

en verksamhet där det uttalas att de ska få bestämma vad dem själva vill göra, men i själva 

verket gör de inte det, verksamheten gör det åt dem. I verksamheten är det väldigt otydligt om 

individanpassningen handlar om vad man vill göra eller vad man behöver göra, något som 

skulle behöva förtydligas för att ungdomarna ska förstå varför de deltar i aktiviteter. Gör dem 

det för att dem vill eller gör dem det för att de behöver få viss typ av kompetens för att nå dit 

de vill? Verksamheten misslyckas härmed att individanpassa åtgärden för ungdomarna, på det 

sätt man utger sig för att göra.  Detta tyder på att individanpassningen bara är en ideologi. 

Politiken har en tanke om att individen ska stå i fokus men vi menar att detta inte görs i 

verkligheten.  
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Ytterligare något som visar på att det finns ett glapp mellan verksamheten och ungdomarna 

som gör att ungdomarna inte uppfattar vad som händer och varför, är att verksamheten inte 

alltid arbetar på det sätt man säger att man gör, att det finns en otydlighet i verksamheten. 

Verksamheten uttalar sig för att man arbetar med ett coachande förhållningssätt, för att 

säkerställa att varje ungdom får den individuella hjälp man behöver. Varje ungdom ska  ha en 

egen coach som man lägger upp sin egen handlingsplan med. Coachen ska även finnas som 

stöd genom hela processen, för att säkerställa att man verkligen utgår från individen och 

dennes mål. Dock har vi upptäckt, genom ungdomarnas berättelser, att det finns brister i 

verksamhetens sätt att arbeta genom coacher, alltså verksamhetens sätt att individanpassa 

ungdomarnas processer. Många av ungdomarna berättar att de inte har någon coach eller att 

det har eller har haft en dålig relation med coachen, vilket alltså är en otydlighet i 

verksamheten. Det finns en coach enligt verksamhetsplanen men i praktiken uppfattar 

ungdomarna att den ofta saknas, vilket är ytterligare ett exempel på glappet mellan 

verksamheten och ungdomarna. Josef har ingen coach och han vet heller inte vart han ska 

vända sig om han skulle behöva hjälp. Mohammed har inte heller någon coach utan ser alla 

ledarna i verksamheten som en slags coach. Kristian upplever att hans enda coach är hans 

handläggare på kommunen, han har alltså ingen coach i verksamheten. Fatima berättar att hon 

har en coach men att hon aldrig har några möten med hen utan att de bara stöter på varandra i 

korridoren ibland och pratar lite när de ändå ses. Även Adam beskriver sin relation till 

coachen på ett sådant sätt. Lisa har ingen coach i dagsläget men hon haft en tidigare fast hon 

har ingen bra upplevelse av det. Coachen hon hade ställde frågor som Lisa tyckte var jobbiga 

och personliga och som coachen inte hade att göra med. Lisa vågade heller inte säga ifrån när 

det blev jobbigt med coachen och hon vill heller inte träffa sin gamla coach igen på grund av 

detta. Avsaknaden av en coach där det egentligen ska finnas en skapar alltså ett glapp mellan 

verksamheten och ungdomarna vilket kan leda till en brist på motivation och meningsfullhet 

hos ungdomarna. Coacherna kan ses som verksamhetens sätt att förmedla syftet med 

deltagande i aktiviteter och utan coachen kan ungdomarna få svårt att förstå varför de ska 

delta. Återigen ser vi en otydlighet i verksamheten.  

 

Något annat som beskriver glappet mellan verksamheten och ungdomarna och hur det inte 

alltid är individanpassat är Lisas historia om ett personlighetstest hon gjorde. Hon kom fram 

till att hon var en vårdande person men hon berättar att hon aldrig varit på ett studiebesök som 

har med till exempel vårdyrket att göra. Hon har dock vart på en bilindustri och en 

brandstation, vilket vi inte anser tycks vara det bästa för henne. Även Zara säger att hon 
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upplever att aktiviteterna aldrig anpassas efter henne. Verksamheten säger att man är 

individanpassad samtidigt som man säger att man anpassar aktiviteterna efter efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Denna motsägelse kan bli svår för ungdomarna att förstå. Det kan också bli 

svårt för ungdomarna att förstå vad som händer runt omkring dem och de kan få svårt att 

kontrollera sin egen process (ibid). Det är ju trots allt inte ungdomarna som sätter upp sina 

mål och vilka aktiviteter som ska genomgås för att komma dit. Det är strukturella 

förutsättningar som säger att ungdomarna ska delta i arbetsmarknadsåtgärder för att få ett 

arbete och de behöver få vissa kompetenser via åtgärden för att passa in i samhället och för att 

inte hamna utanför (Becker, 2006). Aktiviteterna är alltså skapade utifrån strukturella 

förutsättningar och inte utifrån ungdomarnas mål. Som Bauman (2002) skriver är det viktigt 

att ungdomarna vet vart aktiviteterna ska leda och självklart blir det svårt för ungdomarna att 

förstå aktiviteternas syfte när aktiviteterna utgår från de förutsättningar som finns och inte 

ungdomarna själva.   

Att vara en individ med en identitet i en arbetsmarknadsåtgärd  

Verksamhetschefen beskriver att man jobbar 100 procent individanpassat med ungdomarna, 

att det alltså är ungdomarna själva som bestämmer vad de vill göra, vad de har för mål och 

hur det vill nå sina mål. Han säger att man äger sin egen process. Utifrån Bauman (2002) och 

tidigare forskning vi beskrivit kan vi förstå att verksamheten inte är ensamma med att arbeta 

på detta viset då i princip hela samhället går ut på att man är en individ, med ansvar för sina 

egna mål och handlingar. Utifrån Bauman (2002) kan vi även förklara hur vi anser att detta 

kan få konsekvenser för ungdomarna. Först och främst har ungdomarna många valmöjligheter 

när de kommer till verksamheten och indirekt tvingas de att välja en identitet (ibid). De måste 

välja om de ska delta i aktiviteter mot arbete eller studier och de måste veta vart de vill hamna 

i framtiden. De måste alltså klargöra sitt mål i livet på bara två veckor och sedan handla 

utifrån det. Detta kan skapa en känsla av osäkerhet hos ungdomarna, då det i dagens samhälle 

inte finns några möjligheter att följa de normer som finns för att förutse hur framtiden 

kommer se ut då samhällsnormerna är i ständig förändring (Bauman, 2002). Att då välja sin 

identitet, genom de val man gör i verksamheten, kan kännas som en börda för ungdomarna. 

De vet inte om de gör rätt val och de vet heller inte om de kommer få nytta av de val de gör. 

Detta kan skapa en känsla av ängslan och att man tillslut avstår från att göra ett val. Genom att 

inte göra ett val kan man vara säker på att inte göra fel val, däremot kommer denna handling 

inte leda ungdomen framåt. Man hamnar då i en situation med känsla av otrygghet, osäkerhet 

och brist på kontroll. Det är här verksamheten påtvingar ungdomarna att göra sitt första val, 
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för att de ska komma vidare. Det kan bli så att ungdomarna gör ett val som de tror att de 

kommer ha nytta av i framtiden, att detta val ska leda till ett arbete eller studier. Det kan lika 

gärna vara så att man tar ett förhastat beslut som i framtiden visar sig vara fel och inte alls 

passar individen. Genom att rikta uppmärksamhet åt en aktivitet då man egentligen inte är helt 

säker på varför man gjort detta val kan man hamna i en situation där man inser att målet är 

osäkert och effekten av valet är ovisst. Vi anser att detta kan leda till en brist på motivation.  

 

Samuel beskriver hur många av ungdomarna inte verkar vilja delta i en del aktiviteter och att 

de då bara kommer för att sitta av tiden. Adam säger att om man missar något har man sig 

själv att skylla. Just det att man har sig själv att skylla och att man är ansvarig för sina egna 

handlingar och dess konsekvenser hänger ihop med Baumans (2002) beskrivning av 

individen. Verksamheten är tydlig med att ungdomarna är individer som har ansvar för sitt 

eget handlande och sina val. De blir aldrig tvingade till något, men dock får de själva stå till 

svars för konsekvenserna. Genom att ungdomarna är just individer och får stå till svars för 

sina handlingar, till exempel att inte delta i aktiviteter, leder till att individen själv får stå till 

svars för sina handlingar.  

Bristen på individanpassning och motivation 

Ungdomarna beskriver återkommande i intervjuerna hur de upplever att aktiviteterna inte är 

anpassade efter dem och att de inte ser syftet med aktiviteterna. Ett exempel är friskvården 

som verksamheten bedriver. Bland annat beskriver Lisa hur hon inte ser vad friskvården har 

med verksamheten att göra. Hon vill att det ska leda till ett arbete och tycker att aktiviteten 

känns onödig, alltså inte anpassad efter henne. Detta visar att verksamheten varit otydlig i sin 

beskrivning av aktivitetens syfte. Zara ger ett annat exempel på att verksamheten inte är 

individanpassad. Hon tycker att CV-skrivningen känns onödig då hon redan har ett CV och att 

det då känns meningslöst att skriva CV så ofta som varje vecka. Alltså, genom att medverka i 

verksamhetens aktiviteter fast man inte vet vart det ska leda kan resultera i en oförståelse av 

aktiviteternas syfte.  

 

Att ungdomarna inte uppfattar aktiviteternas syfte är återkommande i vårt resultat. Bland 

annat såg vi under våra observationer att ungdomarna verkade omotiverade och inte såg 

meningen med att delta i aktiviteten.  De deltog inte i diskussioner som ledare uppmanade till 

och de svarade heller inte på öppna frågor. Ofta såg vi dem sitta med sina mobiltelefoner, rita 

i föreläsningsmaterialet samt att det ofta gäspade och sträckte på sig. Vi tolkade detta som att 
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de inte var motiverade till att vara där och delta i aktiviteten och det fick oss att ifrågasätta om 

verksamheten verkligen är individanpassad. Även vid våra intervjuer fick vi höra berättelser 

där det inte framgick vad syftet med aktiviteterna är. Bland annat beskriver ungdomarna att de 

främst deltar i aktiviteterna för att undvika sanktioner, som till exempel indragen ersättning.  

Samuel berättar att han går till de aktiviteter han tror att han ska få nytta av, vilket han ju 

egentligen inte kan veta på förväg. Adam berättar hur han trodde att körkortsteorin skulle 

underlätta för honom att få sitt körkort, att han skulle få godkänt på teoriprovet genom att göra 

bra ifrån sig på lektionerna och att de skulle rätta slarvfel när han väl skrev upp på riktigt. När 

han sen insåg att verksamheten inte bistod med detta, och att de enbart var en studiehjälp, 

verkade han förvånad över att det enda man gjorde där var att plugga inför provet. Vi tolkar 

det som att syftet med aktiviteten var oklar.  Även Lisa och Zara beskriver hur de förväntar 

sig att verksamheten skulle ge dem något, en praktikplats eller rätt till nystartsjobb. De mer 

eller mindre väntade på det och genomgick de andra aktiviteterna under tiden. Detta ger oss 

en beskrivning av att aktiviteternas syfte var oklart. Detta kan leda till brist på motivation, då 

man inte uppfattar meningen med aktiviteten, vad målet är samt vilka effekter aktiviteten kan 

ha (Bauman, 2002). Det kan vara så att om verksamheten hade varit tydligare i sitt arbetssätt 

samt i att beskriva vilka mål och effekter som kan finnas med aktiviteterna hade processen 

underlättats för ungdomarna, de hade fått lättare att förstå meningen och syftet med det dem 

gör.  

 

Ytterligare något, som enligt Bauman (2002), kan leda till brist på motivation är att man hela 

tiden förflyttas framåt genom olika aktiviteter utan att hinna stanna upp och leva i nuet. Enligt 

den processkarta verksamhetschefen visat oss kan vi se hur första veckan, när ungdomarna 

blivit inskrivna, består av väldigt många aktiviteter. Han beskriver även hur ungdomarna har 

många valmöjligheter. Vi tolkar detta, utifrån Bauman (2002), som att ungdomarna alltid 

måste reflektera över vad nästa steg är och hur och varför man ska göra sina val. Detta på 

grund av att samhället är i konstant utveckling och man kan aldrig vara säker på hur nästa dag 

ser ut. En konsekvens av detta är även en känsla av osäkerhet och ängslan (ibid).  

Det avvikande deltagandet    

Många av ungdomarna beskriver att aktiviteterna inte är anpassade efter dem själva och att 

många av aktiviteterna återkommer och upprepas ofta, som till exempel CV-skrivning. 

Ungdomarna får alltså göra aktiviteter som dem tycker känns meningslösa och egentligen 

hade den tiden kunnat användas till något mer meningsfullt och individanpassat. Vi får 
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känslan av att ungdomarna på ett sätt blir omyndigförklarade när de tvingas göra meningslösa 

aktiviteter. Detta kan uppfattas som pinsamt inför människor i ens omgivning, något som Zara 

beskriver. Hon tycker det är pinsamt att delta i verksamheten och hon vill inte förknippas med 

dem andra ungdomarna. Vi tolkar det här som att ungdomarna kan tycka att det är pinsamt att 

berätta för sina närstående att man deltar i meningslösa aktiviteter som inte leder dit man vill, 

att få ett arbete. Ungdomarna uppfattar att andra ser på deras deltagande i verksamheten som 

avvikande och vill därför inte berätta om det för någon, de vill hålla det för sig själva 

(Goffman, 2011 & 2014 och Becker, 2006). Denna känsla av att man är avvikande och 

utanför kan i sin tur göra att man blir omotiverad.  

Sammanfattande slutsatser  

Här återgår vi nu till våra frågeställningar och ger svar på dessa. Våra svar är samman-

fattningar av den analytiska diskussion vi tidigare fört utifrån resultat och teori.  

 

Vi kan bekräfta att arbetsmarknadsåtgärden vi studerat handlar om att göra ungdomarna 

anställningsbara och få de att passa in i samhället och på arbetsmarknaden. Verksamhetens 

arbetssätt utgår således ifrån att målet är att ungdomarna ska få ett arbete, och på så vis bli 

egenförsörjande.  

 

Vårt resultat visar att många av de ungdomarna som deltar i arbetsmarknadsåtgärden tycker 

att aktiviteternas syfte är oklart. Detta gör att viljan att delta blir mindre och resultatet blir att 

de snarare sitter av tiden.  Många av ungdomarna beskriver arbetsmarknadsåtgärden som 

något de måste delta i för att undvika sanktioner i form av utebliven ersättning.   

 

Vårt resultat visar att ungdomarnas förväntningar på åtgärden inte samspelar med 

verksamhetsens mål och arbetssätt och detta skapar konsekvenser. En av konsekvenserna är 

att ungdomarna blir omotiverade. De får många valmöjligheter när de skrivs in i 

verksamheten vilket medför att ungdomarna måste välja en identitet, utifrån vad 

verksamheten erbjuder. Detta skapar en osäkerhet hos ungdomarna då de har svårt att veta 

vilka val som kommer vara av nytta i framtiden. Ibland hamnar ungdomarna i en situation då 

de inte vill göra något val men för att komma vidare mot arbetslivet är de tvingade att göra ett 

val. Risken finns att de gör ett val som de tror kommer bli bra. Konsekvensen är dock att det 

kan resultera i att de gör ett val som de inte ser resultatet av, att de inte ser målet och att 
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effekterna av aktiviteten de väljer är ovissa. Det leder i sin tur till att de inte ser meningen 

med aktiviteten och en brist på motivation uppstår. Samma sak gäller för de ungdomar som 

exempelvis bara sitter av tiden och inte ser meningen med varför de ska delta i aktiviteterna. 

Genom att de inte vet vad de får ut av aktiviteterna och hur de ska ha nytta av dessa i 

framtiden ser de ingen mening att delta.  

 

En annan konsekvens är att det uppstår ett glapp mellan verksamheten och ungdomarna. 

Eftersom aktiviteterna är skapade utifrån samhällets förutsättningar och efterfrågan på 

arbetsmarknaden samtidigt som man säger att aktiviteterna anpassas individuellt blir det ett 

glapp. Detta glapp leder till att syftet för de processer som pågår blir oklart och resulterar till 

slut i en brist på mening och motivation. Ett annat glapp som uppstår mellan individen och 

verksamheten är avsaknaden av en coach där det egentligen ska finnas en. Även detta leder 

till brist på motivation och meningsfullhet hos ungdomarna. 

 

Ytterligare en konsekvens uppstår genom bristfällig individanpassning. Många gånger är 

individanpassningen bristfällig, och det är endast så att åtgärden uttalar sig för att vara det. I 

själva verket är den som vi beskrivit skapade utifrån samhället och arbetsmarknaden. 

Individanpassningen verkar vara någon slags ideologi. Den största effekten av detta är att 

ungdomarna får en brist på motivation då de inte ser meningen med aktiviteterna. Självklart är 

det svårt för ungdomarna att uppfatta meningen när aktiviteterna är grundade i de 

förutsättningar som finns snarare än ungdomarnas egna behov och önskemål. När 

ungdomarna görs anställningsbara görs dem även till individer. När ungdomarna ses som 

individer är de själva ansvariga för sina handlingar. Om de gör fel val eller gör ett misstag får 

de själva ta ansvar för konsekvenserna.  

 

Några av ungdomarna berättade att dem tycker det är pinsamt att delta i 

arbetsmarknadsåtgärden och att de inte vill förknippas med den och övriga deltagare. Detta 

tyder på att de har föreställningar om vad människor i deras närhet tycker om deras 

deltagande. Ungdomarna vill inte berätta för närstående att de deltar i aktiviteter som är 

meningslösa och att de deltar i aktiviteter fastän de egentligen inte vill. Vi har kommit fram 

till att konsekvenserna av ungdomarnas föreställningar av vad närstående tycker leder till att 

ungdomarna tar åt sig av den negativa bilden. Det skapar en känsla av utanförskap som i sin 

tur leder till brist på motivation, då man helt enkelt inte vill delta i arbetsmarknadsåtgärden 

och dess meningslösa aktiviteter. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Det har uppkommit en del frågor som vi anser hade varit intressanta att forska vidare om. 

Bland annat hade det varit intressant att göra en studie som vår fast göra den djupare, med fler 

intervjuer samt fokusera på andra aspekter i verksamheten, som till exempel personalen. Vi 

tror att man hade kunnat föra en djupare diskussion om man hade haft mer material att 

analysera. Slutligen tycker vi det hade varit intressant att studera samhällsnormerna om hur 

samhället egentligen ser på arbetslösa ungdomar. Vem bär den starkaste uppfattningen om 

vad som är avvikande – samhället eller de arbetslösa ungdomarna själva? 
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Bilagor   
 

Bilaga 1  

 

Intervjuguide verksamhetschef  

Uppsatsen 

 Sammanfattning av syftet med vår studie presenteras.  

o Har du några frågor eller invändningar?  

 Hur vill ni ha resultatet presenterat?  

o Uppsats, rapport eller muntligt.  

 Är det okej att vi skriver att vi genomför studien här?  

Verksamheten 

 Hur länge har verksamheten funnits och hur många är inskrivna i dagsläget? 

 Vad är verksamhetens syfte, mål och strukturer?  

o Hur arbetar personalen utefter dessa? 

o Hur anpassar ni efter ungdomarna?  

 Vilka aktiviteter finns och vad är deras olika syften?  

o Fråga om de olika aktiviteter vi hört talas om 

o Hur fungerar inskrivningssamtalen och hur följs de upp? Finns kontinuerlig 

uppföljning?  

 Brukar ni utvärdera aktiviteter samt verksamheten med ungdomarna?  

o Hur arbetar ni med det? Varför/ varför inte?  

Ungdomarna 

 Hur uppfattar du ungdomarna som är inskrivna?  

o Attityder, engagemang mm? 

o Hur ser närvaron ut? Finns det statistik vi kan få? 

 Vad upplever du att verksamheten gör för ungdomarna? 

o Erfarenheter inför arbetslivet, studier och framtiden?  

 Hur följer ni upp tidigare inskrivna?  

o Hur arbetar ni med det? Varför/ varför inte?  

Framtidsvisioner  

 Hur ser era framtidsplaner för verksamheten ut?  

o Finns planer för förändringar eller utveckling?  

Övrigt 

 Är det något du vill tillägga? 

o Något mer om verksamheten osv? 

o Något mer vi bör ta hänsyn till när det gäller vår uppsats? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Inled med att be om samtycke till intervjun.  

Bakgrund 

 Ålder  

 Hur länge har du deltagit i X verksamhet?  

 Hur har du kommit dit du är idag? Vilken verksamhet deltar du i? (Y eller X?) Varför 

är du här?(Vilja eller tvång?) 

 Hur ser din ekonomiska situation ut? (Bistånd?)  

Upplevelser och förväntningar 

 Berätta lite om hur din första vecka på X såg ut. Hur har ditt första intryck förändrats 

under tiden du varit här?  

 Hur kan en dag på X se ut? (Öppen berättelse)  

 Vad tycker du om X?  

 Hur ser dina förväntningar på verksamheten ut? (Till jobb eller studier? Förändrats?) 

 Vilka möjligheter skapar X för dig? Vet du vilka olika möjligheter som finns?  

 Upplever du att aktiviteterna har något speciellt syfte? Vart leder de dig och vad kan 

de ligga till grund för? (Arbete, studier, meningsfullhet i vardagen, socialt osv)  

 Hur upplever du det stöd du får av ledarna och din coach?  

 På vilket sätt har din hälsa förändrats sedan du började på X? Hur arbetar X med att 

förbättra din hälsa? (kost, träning, levnadsvillkor) 

 Hur ser din relation till de andra deltagarna ut? 

 På vilket sätt har X hjälpt dig? 

Anpassat efter individen  

 Hur upplever du att du ”äger din process”? Anpassas aktiviteter efter dig? 

 Hur upplever du din individuella kartläggningsprocess? (inskrivning)  

 Hur ofta brukar du delta i aktiviteter? Vad blir det för konsekvenser om du inte deltar? 

 Hur ofta träffar du din coach? Hur upplever du mötena med din coach? 

 Har du haft samma coach från början till nu? Vad har du för relation till ledarna och 

coacherna på X? (Jämför med andra myndigheter)  

 Känner du dig motiverad (att delta i aktiviteter och att förändra situationen)? På vilket 

sätt? Vad skapar din motivation? (Coachen, aktiviteter?)  

Verksamheten 

 Vad vet du om X verksamhetsmål? 

 Har du sett och fått information om dessa broschyrer? (visa X infoblad)  

 Efter det att du fått beviljat ekonomiskt bistånd, hur lång tid tog det att få en aktivitet?  

 Vad tycker du om X egna, ledarledda aktiviteter? (workshops, studiebesök, cv-

skrivning osv – be om exempel på vad man gjort och upplevelsen av detta)  

 Vad tycker du om de föreläsningar som är inhyrda? 

 Har du deltagit i någon form av utvärdering av verksamheten?  

 Har du fått någon kontakt med arbetslivet eller utbildning genom X?  

 Önskar du andra aktiviteter eller stöd på annat sätt? 

 Vill du tillägga något? Din information är väldigt viktig för oss.  

Tacka för att intervjupersonen tagit sig tid att svara på våra frågor och poängtera att 

vi uppskattar deltagandet väldigt mycket. 
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Bilaga 3  

Samtycke till intervju (meddelas muntligt till informanten innan intervjun)  

 

Vi vill börja med att tacka er för att ni ställer upp på denna frivilliga intervju. Vi är 

jätteintresserade av att höra vad ni har att berätta om era erfarenheter.  

 

Denna intervju görs som en del i en C-uppsats som kommer publiceras i ett vetenskapligt 

arkiv på internet. Vi som gör intervjuerna är jag och min kollega som studerar på 

linneuniversitet i Växjö. Vi vill undersöka hur personer som varit delaktiga i X verksamhet 

tycker om verksamheten, och vilka erfarenheter de har fått.  

 

Förutom intervjuer har vi också gått med i verksamheten för att få en större inblick. 

 

Allt ni säger idag kommer endast att användas av oss och vi garanterar konfidentialitet, alltså 

era personuppgifter kommer förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Deltagandet i intervjun idag är helt frivilligt och ni kan när som helst välja att avsluta 

intervjun. Skulle ni efter intervjun känna att ni inte längre vill medverka med er information 

så har ni en vecka på er att meddela detta till oss. 

 

Samtycker ni er medverkan i vår forskning?  

 

Amanda eller Linn  
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Bilaga 4 – Processkarta  
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inskrivningssamtal. 

Måndagar 10,00. 
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( Uppföljningssamtal ) 
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CV/ 
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10,00 

 

Arbetsträning 
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aktik Öppet hus  
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Tidig 

bedömning 

AF och 
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Friskvård 
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Planering 
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tisdagar 14,00 


