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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Inom politik och media beskrivs unga arbetslösa som oengagerade, lågutbildade 

och socialt inkompetenta. Denna uppfattning förstärks när allt fler unga inte lyckats komma in 

på arbetsmarknaden och blir långvarigt arbetslösa. För att åtgärda problemet att ta sig in på 

arbetsmarknad, sätts de in på arbetsmarknadsåtgärder. Stämmer medias bild över 

verkligheten? Hur ser åtgärderna egentligen ut och hur påverkas de unga vuxna över tid som 

arbetslös? Ligger ansvaret för arbetslösheten på personerna själva eller finns det andra 

bakomliggande faktorer? Hur kan systemet eventuellt förbättras? Metod: För att ta reda på 

svaren har vi gjort en systematisk litteraturstudie där vi använt oss av 29 artiklar. Resultat: Ju 

längre arbetslöshet, desto svårare förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. I takt med 

tiden försämras dessutom den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos individen, vilket 

medför dubbla negativa konsekvenser. Om man är utan fullständigt gymnasiebetyg eller 

körkort, är chanserna för jobb bland de minsta. Dagens satsningar ligger framför allt på 

aktiveringsinsatser. Trots detta avslutar 25 procent gymnasiet utan fullständigt betyg. Slutsats: 

Arbetslöshet måste åtgärdas så tidigt som möjligt. Ett av de bästa alternativen för både individ 

och samhälle, är satsningar på kompletta gymnasiebetyg och billigare körkortskostnader. 

Detta skulle medföra att fler får grundförutsättningar och kvalifikationer för de flesta arbeten 

som saknar krav på eftergymnasial utbildning. 

 
 
Nyckelord: Långvarigt försörjningsstöd, unga vuxna, aktiveringspolitik, påföljder. 
 
Sökord: Långvarig arbetslöshet, aktiveringskrav, försörjningsstöd, socialbidrag, 
arbetspraktik, socialsekreterare, arbetslösa yngre vuxna, hälsotillstånd hos yngre arbetslösa. 
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1. Inledning 
Att arbetslösheten i Sverige blir ett allt större problem är inget som torde ha gått obemärkt 

förbi hos de flesta. I och med den rådande arbetsbristen och att allt fler vidareutbildar sig efter 

grundskola och gymnasium, har andelen okvalificerade arbeten också kommit att minska på 

arbetsmarknaden. Detta medför att det blir extra svårt att ens komma ut på arbetsmarknaden 

för unga arbetslösa som saknar utbildning eller arbetslivserfarenhet (SOU 2007:2). Enligt 

nyare forskning är det endast tre fjärdedelar av alla gymnasiestudenter som fullföljer sin 

utbildning, vilket gör dessa till en utsatt grupp (SCB 2007:1). Flertalet studier påvisar att ju 

längre arbetsdugliga personer står utanför arbetsmarknaden, desto fler och större kommer de 

negativa konsekvenserna att bli. Långtidsarbetslöshet leder generellt till att man får allt 

svårare att komma ut på arbetsmarknaden, sämre fysisk och psykisk hälsa samt ett reducerat 

socialt kontaktnät och sämre ekonomiska förutsättningar att klara sin vardag. Därför är det 

viktigt att arbetslösheten blir så kortvarig som möjligt (Angelin, 2009; Helgesson, 2014). 

 

Anledningen till att situationen ser ut som den gör för dessa unga arbetslösa är för att deras 

generella etableringsmöjligheter vid konjunkturnedgångar är bland de sämsta i landet. 

Eftersom lönearbetet har haft en central ställning i den svenska välfärdsmodellen, utgör en 

svag position på arbetsmarknaden i jämförelse med dem som befinner sig i arbetskraften, en 

förhöjd risk att hamna i en socialt utsatt situation (Socialstyrelsen, 2001). Erfarenheter från 

tidigare lågkonjunkturer har påvisat att en del unga, trots en förbättrad arbetsmarknad, 

tenderar att ”fastna” i arbetslöshet och försörjningsstöd (Swärd, 2000). På lång sikt leder detta 

till diverse negativa påföljder. Orsakerna till att personer fastnar är varierande, men kan delas 

upp i allt mellan att jobb inte finns att tillgå, till att personerna i fråga blir för bekväma med 

systemet. 

 

Arbetslöshet påverkar därtill yngre värre än äldre när det kommer till identitetsutveckling och 

socialisering. Det beror inte huvudsakligen på ett uteblivet innehavande av arbete, utan 

snarare på själva passiviteten som uppstår hos dem som inte har annan sysselsättning 

(Hammarström, 1996). 

 

På grund av denna utsatthet och de i gemen sämre förutsättningarna för yngre att komma ut på 

arbetsmarknaden, har vi i detta arbete valt att fokusera på gruppen "arbetslösa unga vuxna, 

utan verksam sysselsättning eller aktiva studier". Gruppen utgörs i vårt fall av personer som 

är mellan 18 och 25 år gamla och har varit arbetslösa (verksamt sysslolösa) i tre månader eller 

längre. Vi vill göra en sammanställning över hur aktiveringssystemet fungerar, vilka negativa 

påföljder som finns med att vara arbetslös och hur man eventuellt kan förbättra det idag 

rådande systemet, för att ytterligare förebygga den långvariga arbetslösheten. 
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2. Bakgrund 

2.1 Definitioner 
 

Arbetslös 

Ordet "arbetslös" kan definieras på flera olika sätt. I ett sammanhang kan det betyda att man 

är helt utan sysselsättning och i ett annat att man är arbetslös, oavsett om man utför någon 

annan produktiv aktivitet utanför ramarna för arbetsmarknaden. Exempelvis brukar 

studerande unga vuxna som har heltidsstudier ändå räknas med som att de står utanför 

arbetsmarknaden. Detta trots att studierna i slutändan oftast hjälper den unge i sitt utvecklande 

av individualisering, initiativförmåga och kompetens för att öka deras anställningsbarhet i 

framtiden (Mörch, 2003). 
 

Skillnaden mellan de båda mätningarna är markant. Ett exempel på det är en kartläggning 

över arbetslösa som gjordes år 2012. Resultatet visade att yngre vuxna mellan 20 och 24 år, 

oavsett mätningsmetod, utgjorde gruppen som hade den största andelen arbetslösa. När det 

kommer till siffrorna utgjordes antalet arbetslösa i åldersgruppen av totalt 661 000 personer. 

Emellertid var det enbart 8,9 % eller 58 740 stycken som varken arbetade eller studerade 

(Arbetslöshetsrapporten, 2013).  
 

Detta arbete handlar uteslutande om den sistnämnda gruppen, det vill säga arbetslösa som 

varken arbetar, studerar eller utför vad Socialstyrelsen räknar som "annan kompetenshöjande 

aktivitet". Anledningen är för att få en avgränsning till den grupp som både är mest utsatt för 

de negativa påföljderna av arbetslöshet och som samtidigt generellt har svårast att komma in 

på arbetsmarknaden (Ulmestig, 2007). 
 

De arbetslösa unga vuxna 

Den befolkningsgrupp som räknas in under begreppet ”unga”, vad gäller arbetslösa, definieras 

i lagen som personer som är under 25 år gamla och varken studerar eller inte lyckats få en 

passande aktiveringsinsats tidigare (Prop. 1996/97:124). 
 

2.2 Aktiveringsinsatser och det ekonomiska biståndet 
Aktiveringsinsatser går ut på att försörjningsstödsmottagare förs till så kallade 

arbetsmarknadsåtgärder – exempelvis praktikplatser och jobbsökande som används som en 

motprestation i beviljandet av försörjningsstöd. Dessa insatser har som syfte att inte enbart 

vara en motprestation för att erhålla ekonomiskt bistånd, utan även att tillhandahålla någon 

slags sysselsättning för den unge så att denne inbegrips av rutiner. Därtill är avsikten att 

praktiken ska kunna ge framtida erfarenheter och meriter, för att klienten lättare kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden (Angelin, 2009; Thorén, 2008). Andra aktiviteter som kan 

ingå är någon typ av terapi eller jobbcoachning för att leda den arbetslöse rätt i sitt 

arbetssökande (Angelin, 2009).  
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Försörjningsstödet och riksnormen enligt 4 kap. 1-3§§ SoL, konstruerades inte som en 

långvarig lösning för att leva på minsta möjliga, utan snarare som en tillfällig försörjning vid 

nödfall (Angelin, 2009). Därför kan tänkas att konsekvenserna blir större för de som tvingas 

leva på försörjningsstöd under lång tid, då de inte har råd att bekosta alla aspekter av livet – 

exempelvis, socialt umgänge, fritid, kläder, resor etc. Även familjebildandet kan ofrivilligt 

tvingas att skjutas upp (a.a). Konsumtion i dagens samhälle har en väldigt viktig funktion. 

Genom konsumtion hävdas individens status och identitet. Att kunna leva upp till sociala 

normer avseende konsumtion av exempelvis kläder och fritidsaktiviteter ger ett socialt 

erkännande (Hjort, 2004). I motsats lever bidragstagarna ofta i stress, oro, ångest och rädsla 

över sin ekonomiska situation, vilket är mycket utmattande och energikrävande för den 

psykiska, och dels fysiska, hälsan (Helgesson, 2014). 

 

2.3 Omgivningens perspektiv 
Omgivningen – politiker, media och allmänheten, uppfattas ha en viss osäkerhet och rädsla 

för att försörjningsstödsmottagarna skall vänja sig vid sitt ekonomiska bistånd och bli alltför 

bekväma med det. De menar att detta med tiden kan leda till att de blir alltmer passiva och 

lata. Denna bild finns hos allmänheten också. Det de menar är att fördelarna med att få 

försörjningsstöd sakta kommer att överväga de negativa aspekterna (arbete och inkomst). 

Dessutom menar man att de unga vuxna förlorar förmågan att ta ansvar och förlorar sin 

självkänsla i samband med detta (Börjeson, 2008; Nybom, 2012). 

 

"Dagens unga har blivit en slit-och-släng vara på arbetsmarknaden. Politiker 
och arbetsgivare har skapat en arbetssituation där de unga slussas runt på 
olika tidsbestämda anställningar, på bekostnad av sin fysiska och psykiska 
hälsa. Att ungdomar är lata är en myt som är viktig att slå hål på. Dagens 
ungdomar är den mest utsatta åldersgrupperna på den svenska 
arbetsmarknaden, skriver Johan Alfonsson, doktorand i sociologi vid 
Linnéuniversitetet. Det påstås ofta att ungdomar vill vara tillfälligt anställda, 
att de inte vill binda sig till fasta arbeten. /…/ Ibland hör vi påståendet att 
dagens ungdom är lat. En curlad generation 80- och 90-talister vilka hellre än 
att arbeta spelar datorspel och lever på sina föräldrar. En degenererad 
generation som inte är arbetslösa utan arbetsovilliga. I en tid av ökad 
otrygghet i arbetslivet är detta en myt vilken är viktig att slå hål på. /… /Ingen 
vill riskera att hamna i en tillfällig anställning och har man hamnat där finns 
det ytterligare ett steg på trappan ned i helvetet man vill undvika, 
arbetslösheten. Situationen för arbetslösa har försämrats radikalt sen den 
borgerliga högeralliansen fick makten 2006. De mest påtagliga 
försämringarna har skett genom A-kassereformerna vilket, då 
studerandevillkoret togs bort och arbetsvillkoret skärptes, drabbade ungdomar 
extra hårt.” (Alfonsson, 2013, 22 oktober).  

 

Omgivningens inställning till de arbetslösa vuxna påverkar dessa individer på ett 

känslomässigt plan. Det blir skamfyllt att vara arbetslös och att få försörjningsstöd. Skam har, 
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som nämnts ovan, ett samband med hur individer tror att andra människor uppfattar dem 

själva (Nybom, 2012). Den ursprungliga betydelsen av skam var att fungera som en varning 

för oss att det vi gör kan uppfattas negativt av andra omkring oss. Vår identitet skapas och 

förändras i samarbete med andras åsikter om oss, då andras värderingar blir som en spegel 

som vi ser oss själva genom. Ju mer individen känner av (eller ens inbillar sig) omgivningens 

skuld- och skambeläggande, desto mer ohälsa tenderar att uppkomma hos denne (Rantakeisu, 

2002; Jönsson, 2003). Vanliga negativa följder av långvarig arbetslöshet är bristande energi, 

inaktivitet, nedstämdhet, oro och ökad risk för sjukdomar och stress. Det finns en stark 

koppling som tyder på att ju längre tid man är arbetslös, desto sämre kommer personens 

psykiska, fysiska och sociala hälsa att bli (Angelin, 2009; Helgesson, 2014). Data som 

understödjer detta menar att försörjningsstödsmottagarnas egen självbild tenderar att vara 

negativ, då de framför allt känner en skamkänsla över den situation som de befinner sig i 

(Jönsson, 2003). Detta kan kopplas samman med innebörden av att vara självständig. Att inte 

anses vara självständig, är något som för många i dagens samhälle kan vara skamligt. Detta 

grundas framför allt i vår individcentrerade kultur handlar om att var och en ska vara sin egen 

herre och kunna försörja sig själv. Självförsörjning innebär större frihet, vilket ger högre 

status. I jämförelse till denna idealbild, där försörjningsstödstagarna är beroende av bidraget 

och välfärdsstaten för att överleva, ses deras situation snarare som ett misslyckande i livet 

(Angelin, 2009). Dessa negativa attityder från omgivningen kan påverka 

försörjningsstödstagarna till den grad att de tappar både förtroende till sin egen förmåga och 

motivation att ta handling för att ta sig ur sin situation. Detta då internaliseringen av de 

negativa attityderna kan markera och förstärka försörjningsstödstagarnas underläge jämfört 

med den arbetande och självförsörjande människan (Angelin, 2009; Jönsson, 2003). 

 
 

3. Problemformulering 
Arbetslöshet bland unga vuxna är inte enbart ett fenomen i Sverige, utan är ett utspritt 

internationellt problem. Allt ifrån Grekland, som toppar listan med närmare 60 procents 

ungdomsarbetslöshet, till Japan som vinner lägsta ungdomsarbetslöshet med cirka sex procent 

(Ekonomifakta, 2014). Flera studier påvisar att personer som aldrig har kommit in på 

arbetsmarknaden och inte har någon verksam sysselsättning, får de största problemen med att 

vara arbetslösa under en längre tid. Detta är bland annat för den ökade sannolikheten att 

arbetsgivare kommer att uppfatta dem som lata och oengagerade, samt för att personerna i 

fråga kan förlora en personlig utveckling för att förbereda sig på arbetsmarknaden (Angelin, 

2009). Den mest utsatta och av omgivningen mest stigmatiserade gruppen är unga vuxna 

under 25 år (Arbetslöshetsrapporten 2013). Långtidsarbetslöshet påverkar individer negativt, 

och speciellt unga vuxna i sin identitetsutveckling. Detta då en negativ bild byggs upp om 

personens förmåga att klara sig själv. Detta leder till en uppgivenhet och därmed passivitet, 

där möjligheten att själv förändra sin situation inte alltid är uppenbar för individen. Individens 

livsfaser skjuts även de upp i väntan, däribland att slå sig ner och skaffa familj (Angelin, 

2009). 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ta reda på vilka insatser som ges till 

långvarigt arbetslösa unga vuxna personer i Sverige. Detta för att identifiera eventuella brister 

som kan finnas i aktiveringssystemet och ge eventuella förslag på vidareutveckling och 

förändringar, för att uppnå ett bättre resultat för insatserna och aktiveringsprocessen. Vidare är 

syftet att belysa negativa konsekvenser av den långvariga arbetslösheten och hur dessa 

upplevs. 

 
Frågeställningarna är: 
 

 Hur påverkas unga vuxna i Sverige av långvarig arbetslöshet enligt de analyserade 
artiklarna? 
 

 Vilka aktiveringsinsatser ges för att motverka långvarig arbetslöshet hos unga 
vuxna och finns det några brister inom dessa - om det finns, hur kan man 
effektivisera den dagsaktuella processen? 
 

 Hur kan man på ett effektivt och långsiktigt sätt förebygga uppkomsten av långvarig 
arbetslöshet? 

 
 

5. Metod 

5.1 Datainsamling 
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär att 

först skapa en bred översikt över forskningsområdet genom artikelsökningar. Därefter 

granskas materialet kritiskt utifrån aktuellt problemområde för att vidare sammanställa och 

välja ut de artiklar som är mest relevanta för forskningsämnet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Huvudsyftet med tillvägagångssättet är att minimera skevheter och brister genom att noga 

analysera materialet och se att det är noga utfört och framför allt tillförlitligt. Designen 

hindrar även subjektiva uppfattningar om problemområdet, då det enbart tar hänsyn till att 

sammanställa empirisk forskning. För att du som läsare ska få en helhetsbild och enkelt 

granska samtliga artiklar, finns därför forskarnas metoder, beslut och slutsatser inskrivna i 

tabellen i bilagan (Bryman, 2011). 

 

5.2 Urval och kvalitetsgranskning 
För att få en bred teoretisk bas och flera olika infallsvinkar på diverse områden, valdes artiklar 

ifrån flertalet databaser, vilka är: Academic Search Elite, Business Source Premier, DiVA of 

Stockholm University, EconLit, Lund University publications, PsycINFO och SocINDEX. De 

sökmotorer som användes för att få fram resultatet var: Ebscohost, Google Schoolar, samt 

både svenska universitets databaser och internationella artikeldatabaser. Allt medtaget 

material under resultatdelen är 'Peer Review'. Anledningen till att vi använde oss av både 
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internationell och nationell forskning är för att få ett globalt helhetsperspektiv på situationen och 

en bredare kunskapsbas gällande fakta likväl tillvägagångssätt och lösningsmöjligheter. 

 
Källorna i bakgrund och tidigare utgångspunkter är noga granskade och ifrån mycket pålitliga 

källor. Anledning till varför vi valde att granska materialet så utförligt har att göra med att vi 

vill ha så pålitlig och relevant fakta som möjligt i arbetet. Inte allra minst vill vi att den data vi 

har med i arbetet ska vara seriöst framtagen och att forskarnas slutsatser är giltiga utifrån 

metod, insamlande av data, respektive resultat. Allt för att vårt arbete ska baseras på data av 

hög tillförlitlighet. 

 

Artiklarna finns sammanfattade i tabellen, som presenteras i Bilaga 3. Vi har graderat deras 

kvalitet enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklistor för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar (återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2). Graderingen utgjordes av kategorierna "hög" och 

"medel". "Hög" kvalitet besvarar Forsberg och Wengströms checklista mycket väl och är 

tydliga i sin utformning. De artiklar som är märkta som "medel", antingen saknar några av de 

punkter som finns med i checklistan eller brister i att redovisa delar av sin data på ett tydligt 

sätt. De artiklar som påvisades vara av låg kvalitet, filtrerades bort.  

 

5.3 Analysmetod 
I vår analys av inkluderade artiklar har vi gjort en riktad innehållsanalys, som är en form av 

kvalitativ innehållsanalys. I en riktad innehållsanalys utgår forskarna ifrån tidigare forskning 

när de skapar teman, som utgör grunden för vidare datainsamling (Bryman, 2011). Vi började 

med att läsa artiklar och böcker utifrån tidigare skapade frågeställningar. Målet var att få en 

grundläggande bakgrund till vårt kommande resultatsökande. Utifrån dessa artiklar skapade vi 

kodningar, kategorier och till slut teman, som återkom löpande genom nästan all litteratur. 

Därefter använde vi dessa teman när vi sökte relevant litteratur till resultatet. De artiklar som 

inte innehöll dessa teman uteslöt vi då vi inte ansåg dem vara relevanta. 

 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet inom forskning innebär om undersökningen mäter vad den är avsedd att mäta eller 

med andra ord hur pass noggrant forskningsfrågan besvaras. Reliabilitet handlar om hur 

tillförlitligt mätningarna är utförda och hur stor sannolik det är att upprepa undersökningens 

resultat. Gällande generaliserbarhet handlar det om hur vida forskningsresultaten, som baseras 

på forskningssituationen eller de undersökta, även gäller för andra situationer eller grupper 

som befinner sig i liknande sits (Bryman, 2011). I vår undersökning valde vi att använda oss 

av en riktad innehållsanalys för att till en början få en bred kunskapsbredd och 

helhetsperspektiv inom området och valde sen att dela upp det i koder. Kortfattat innebar det 

att börja brett för att med tiden ta det bästa och mest relevanta ifrån varje artikel och 

därigenom smalna av arbetet. Anledningen till denna metod var att få med så relevant data 

som möjligt, få en bred kunskapsbas samt ta med allt vi avsett mäta. Genom att ta data ifrån 
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flera olika källor kom således resultaten att bli mer tillförlitliga, än om man enbart skulle ta 

dem ifrån en enda källa. Tack vare det, kommer våra resultat med större sannolikhet att 

överensstämma med de resultat som andra forskare kommer fram till, inom samma 

ämnesområde. I och med att hitta flera källor som tyder på samma resultat, förutsätter detta 

tillvägagångssätt att resultaten är generaliseringsbara, vilket i sin tur leder till att vårt resultat 

blir generaliserbart. 

 

5.5 Etiska överväganden 
De etiska aspekterna inom en systematisk litteraturstudie är att grundligt analysera och välja 

ut de mest noggranna undersökta artiklarna, som trots sin jämbördighet, påvisar olika resultat 

(om så är fallet). Anledningen är att få en bred grund och reducera att man bara fokuserar på 

en viss typ av resultat, om flera olika finns. Förutom detta ska, enligt Forsberg och 

Wengström (2008), även forskarnas etiska överväganden beaktas.  

 

Vi har genom att enbart använda artiklar som har blivit peer reviewed, samt läst igenom deras 

respektive etiska ställningstaganden, säkerhetställt en filtrering av de artiklar som ej faller 

inom de etiska förhållningssätten. 

 

5.6 Arbetsuppdelning 
Under arbetets gång har vi ansvarat för olika huvudområden. Emellertid har båda 

korrekturläst och kompletterat varandras arbeten. De stycken vi inte specifikt räknat upp 

någonstans har vi skrivit gemensamt. Detta gäller även för diskussionen. 

 
David har skrivit: 'Sammanfattning', 'Inledning', 'Definitioner' i bakgrunden, 'Syfte och 

frågeställningar', ' Urval och kvalitetsgranskning', i metod, 'Hälsa', 'Utbildning', 

'Arbetspraktik' i resultatdelen, 'Avslutande reflektioner' varit huvudansvarig för 

artikelsökningarna samt varit designansvarig. 

 
Emma har skrivit: 'Aktiveringsinsatser och det ekonomiska biståndet' och 'Omgivningens 

perspektiv' i bakgrunden, 'Försörjningsstödets utformning', 'Aktiveringspolitiken' och 

'Omgivningens och socialsekreterarens perspektiv' och 'Bidragstagandet som hinder', i 

resultatdelen, 'Metoddiskussion' samt varit referensansvarig. 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
Vår målgrupp i arbetet, långvarigt unga arbetslösa, beskrivs inom både politik, media och i 

allmänhet som en homogen grupp som lider av psykisk ohälsa, sociala problem, låg formell 

utbildning och bristande social kompetens (Starrin & Blomqvist, 2001). 

 

6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Stödjande insatser för att få ut dessa unga arbetslösa på arbetsmarknaden finns reglerade i 

aktiveringspolitiken. Huvudmålet med aktiveringspolitiken är att föra in de arbetslösa på 

arbetsmarknaden genom krav på kompetensutvecklande aktiviteter, vilka ska utgöra ett villkor 

för ekonomiska ersättningar (Prop. 1996/97:124). Biståndssökande är skyldiga att bidra till 

självförsörjning i så stor utsträckning som möjligt och har en skyldighet att aktivt söka arbete 

och godta vad de får. De är även skyldiga att delta i verksamheter som finns för arbetslösa, till 

exempel arbetsmarknadsutbildning. Varje person bedöms individuellt utifrån dennes situation 

samt kapacitet att arbeta inom vissa sektioner. Socialtjänsten har rätt att neka till ekonomiskt 

bistånd om den sökande deltar i ett arbete som inte ryms inom den sedvanliga 

arbetsmarknaden eller arbetsmarknadspolitiken, förutsatt att sysslan eller arbetet inte är 

förenat med avtalsenlig lön och godtagbara anställningsformer (a.a). 

 

Arbetsförmedlingens största arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram för arbetslösa heter 

Jobb - och utvecklingsgarantin (JUG). Programmet infördes den 2 juli 2007, är frivilligt och 

består av tre faser. Fas 1: Omfattar de 150 första ersättningsdagarna, under vilka kartläggning, 

coachning och jobbsökaraktiviteter erbjuds. Fas 2: Nästkommande 300 ersättningsdagar som 

består av arbetspraktik, arbetsträning och arbetsträning. Fas 3: Om sökande fortfarande är 

arbetslös efter totalt 450 ersättningsdagar erbjuds varaktig samhällsnyttig aktivitet. (SFS 

2007: 414). 

 

6.2 Lagstiftning 
Kraven på att motprestationer får ställas på unga vuxna för att de ska erhålla försörjningsstöd 

grundas i 4 kap 4-6 §§ Socialtjänstlagen (SoL). Den befolkningsgrupp som räknas in under 

begreppet ”unga” i lagen är de som är under 25 år gamla och varken studerar eller inte lyckats 

få en passande aktiveringsinsats tidigare. De ställda kraven innebär aktivt deltagande i 

praktik, att vara registrerad på Arbetsförmedlingen och att aktivt söka arbete eller utföra 

annan förordnad aktivitet. Ytterligare ett krav som ställs på den arbetslöse är att denne måste 

vara villig att ta vilket arbete som än dyker upp, oavsett eget intresse för sådant arbete, om 

chansen ges. Om dessa krav inte uppfylls förbehålls Socialtjänsten rätten att avslå eller att 

minska försörjningsstödet för dessa individer (Prop. 1996/97:124). 
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De arbetslösa ansöker om stöd från Socialtjänsten och handläggs där av socialsekreterare. 

Socialsekreteraren har i sitt arbete, kring ekonomiskt bistånd, två olika roller i sitt 

professionsutövande. Den ena skall erbjuda stöd och vara en hjälpande hand, och är mer 

terapetiskt och empatiskt lagd. Den andra utövar sitt arbete administrativt genom regleringar, 

lagar och bestämda rutiner – vilken kan anses vara mer kontrollerande och byråkratisk. 

Klienterna möter då två olika attityder när de söker assistans. Dessa två attityder är tillsynes 

oförenliga i arbetet, men samexisterar utifrån organisatoriska krav samt medmänskliga 

värderingar hos socialsekreteraren. Eftersom handläggandet sker utifrån ramlagar, såsom 

Socialtjänstlagen, finns en risk att klienterna får olika behandling och bemötande beroende på 

vilken socialsekreterare de tilldelas (Minas, 2005). 

 

6.3 Hälsomässiga och sociala aspekter 
Arbetslöshet påverkar inte bara individens ekonomiska situation, utan kan även påverka 

hälsoaspekter. Stress är någonting som blir allt vanligare förekommande i dagens samhälle. 

Enligt undersökningar är stress den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland 

kvinnor och den näst vanligaste bland män. Ju mer förekommande den är, desto större är 

risken för negativa följder. Följderna kan vara slitage på kroppen, högt blodtryck, huvudvärk 

och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket kan leda till reducerad prestationsförmåga och 

motivation. Stressymptomen uppkommer vanligtvis i en viss ordning och börjar med värk i 

kroppen, följt av sömnstörningar, minnesstörningar och därefter skuldkänslor som leder till 

nedstämdhet och på sikt utbrändhet (Statens Folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Angående skam, kan den påverka självförtroendet hos de arbetslösa negativt då det fungerar 

som en negativ bekräftelse på ens handlingar. Skam är en riskfaktor för ökad underliggande 

stress och kan även ge upphov till känsla av hopplöshet, som i sig kan leda till ökad passivitet 

och därmed sämre förutsättningar för arbete. Känslan av skam uppkommer både av 

individernas egna inre värderingar, liksom omgivningens perspektiv. Gällande omgivningens 

perspektiv kan uppkomsten delas upp i två faktorer. Den första är att omgivningen dömer de 

arbetslösa, vilket inte är ovanligt förekommande i medier. Den andra faktorn utgörs av de 

arbetslösas förutfattade meningar och upplevelser om att bli dömda, även om dessa fördomar 

inte är korrekta. De känner helt enkelt att de blir mer dömda av andra, än vad fallet många 

gånger är (Jönsson, 2003; Starrin & Blomqvist, 2001). 

 

I motsats till skam som talar om att det vi gör uppfattas som negativt, utgör beröm, visad 

uppskattning och komplimanger en positiv bekräftelse på att vi gör något som uppskattas. 

Likt klassisk betingning, kan just dessa positiva bekräftelser gynna ökad självkänsla och ett 

handlingsmönster som kan bidra till att personen i fråga mer frekvent upprepar ett för denne 

gynnande beteende (Jönsson, 2003; Starrin & Blomqvist, 2001). Mer om detta tas upp under 

analyskapitlet. 
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7. Resultat 
De rubriker vi använder i resultatdelen är baserade på våra framtagna teman, 
frågeställningar, samt syfte. Rubrikerna och underrubrikerna är de teman och kategorier som 
varit mest frekventa i vår datainsamling. De artiklar vi grundat vår data på, finns 
sammanfattade i Bilaga 3. 
 

7.1 Försörjningsstödets utformning  
Motprestation och förvärvsarbete är starkt sammankopplat i det svenska 

socialförsäkringssystemet, där man, för att kunna få något först måste göra något i gengäld. 

Systemet konstruerades då den svenska arbetslösheten var låg och då det heller inte var några 

problem för befolkningen att ha tillgång till bidragen. Idag ser arbetsmarknaden inte likadan 

ut, då det är svårare att inte bara få bidragen utan även behålla dem, vilket gör att många faller 

genom nätet. Detta innebär att om en individ inte arbetat tillräckligt länge, får denne heller 

inte tillgång till förmånerna hur mycket de än bultar på dörren. Den utväg som finns för denna 

del av befolkningen är att ansöka om försörjningsstöd, vilket utgår från en så kallad skälig 

levnadsnivå (förr kallat existensminimum) (Angelin, 2009). 

 

Den skäliga levnadsnivån upplevs av många vara omöjlig att leva efter i verkligheten. En stor 

andel menar att försörjningsstödet lett till en social isolering då de inte kan påkosta 

fritidsaktiviteter eller socialt umgänge som baseras på aktiviteter där pengar krävs. De flesta 

försörjningsstödsmottagare skulle heller inte ha medel att betala oförutsedda kostnader eller 

skulder sedan tidigare (Angelin, 2009). 
 

7.2 Hälsa 
Det finns ett starkt samband mellan ekonomiska problem och fysisk respektive mental ohälsa 

(Helgesson, 2014). Enligt Angelins (2009) studie, med 74 deltagare, visade det sig att ca 60 

procent uppgav att deras hälsa var dålig. Enligt henne är detta en synnerligen hög siffra, då 

hon skriver att endast 13 procent av intervjupersonerna i en motsvarande hälsoundersökning 

bland normalpopulationen uppgav att de hade dålig hälsa. Bland deltagarna i Angelins 

undersökning fanns betydligt mer besvär av huvudvärk, magont, stress och sömnproblematik. 

Mer än hälften uppgav att de hade större sömnproblematik, gentemot normalpopulationens 14 

procent. Faktum är att längre utsatthet av negativ stress påverkar kroppens funktioner 

negativt. Det finns studier på där man hittat samband mellan en oro över sin ekonomiska 

situation och fysiologisk stress. Med tiden ökar sannolikheten för allvarlig fysisk ohälsa och 

även en förkortad livslängd (Stranz, 2007). Därtill påverkas möjligheterna att söka vård för 

sin hälsa, vare sig det är fysiska eller psykiska besvär, då kostnaderna för vården kan vara 

svåra att finna pengar till då försörjningsstödet även skall täcka övriga levnadskostnader för 

att de ska kunna klara sig tills nästa månads bidrag (Hjort, 2004). Problem med hälsan kan i 

sin tur påverka chanserna att ta sig in på arbetsmarknaden, då man vid ohälsa inte alltid är 

arbetskapabel och samtidigt inte kan ta sig ur sin utsatta situation om man inte får en stabil 
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försörjningsmöjlighet (Korpi, 2001). En av de största skyddsfaktorerna för att förhindra 

hälsorelaterade problem, är när man inte behöver oroa sig för ekonomiska situationen, samt 

att individen har ett socialt nätverk att luta sig mot (Angelin, 2009; Josefsson, 2007). 

 

7.2.1 Stress  

Att ha försörjningsstöd som enda inkomstkälla är en stor stressfaktor, då man måste göra en 

ny ansökan varje månad och varje gång hantera osäkerhet om man kommer att klara av att 

försörja sig själv – eller om försörjningsstödet avslås. Det behövs inte mer än små 

förändringar i ekonomin eller att man inte kunnat följa riktlinjerna för motprestationerna fullt 

ut, för att bidraget ska kunna nekas (Angelin, 2009). 

 

Maktlöshet är en känsla som hos de flesta, som försörjningsstödsmottagare, är orsaken till 

underliggande stress och annan psykisk ohälsa. De känner uppgivenhet, och har en känsla av 

att de inte kan påverka sin situation utan har hamnat i en sits där hela deras tillvaro är 

avhängig omgivningens godtycke (Angelin, 2009; Axelsson, 2005). För att förebygga dessa 

känslor menar de socialsekreterarna som deltog i Bergmark, Bäckman och Minas (2013) 

studie att för klienten meningsfulla aktiviteter borde planeras in i vardagen. Forskarnas 

resultat påvisade att en balans mellan meningsfulla aktiviteter och aktiveringsinsatser, 

förebygger inaktivitet och bidrar till meriter. Utan sysselsättning blir man i längden 

omotiverad att vara aktiv och ta initiativ, och som konsekvens i direkt led därav minskas 

energinivån. 

 

7.2.2 Sömn 

Angelin (2009) fann i sin undersökning att sömnsvårigheter är ett av de största gemensamma 

hälsoproblemen för långvarigt arbetslösa. Under ett halvårs tid, hade över hälften av hennes 

respondenter svårt att sova varje dag eller flera dagar i veckan. Dessutom känner 66 % av 

hennes respondenter sig trötta under dagarna. De flesta kände sig även stressade under 

veckorna och ansåg sig ha låg självkänsla. Totalt var det hela 82 % som oroade sig för sin 

hälsa. I jämförelse är det 14 % av normalpopulationen som har dessa besvär (Angelin, 2009). 

Kenneth: Men, varför finns inte jämförelse faktorer som nämn här. Om det fin tar med det. 

7.2.3 Fysisk aktivitet 

Forskning kring hälsa och stress visar på att långvarig fysisk inaktivitet leder till försvagade 

kroppar, sämre kondition samt ökad risk för sjukdomar, nedstämdhet och depression. 

Dessutom minskar fysisk passivitet motståndskraften till fysisk och psykisk stress i livet, 

vilket ytterligare försämrar förutsättningarna i vardagen. Tillsammans med den minskade 

fysiska och mentala hälsan, samt den ökade stressen respektive nedstämdheten, blir risken att 

drabbas av allvarligare sjukdomar eller permanenta skador mycket större än hos personer som 

arbetar eller studerar (Börjesson & Jonsdottir 2004). 
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I Axelssons (2005) undersökning, uppger majoriteten av de långtidsarbetslösa 

intervjupersonerna i åldrarna 20-25 år att de inte motionerar regelbundet. En större andel 

uppger även att de ofta känner sig stressade och har ett eller flera problem med den fysiska 

eller mentala hälsan, men att de ändå anser sig vara friska i gemen. Forskarens resultat påvisar 

även för att de arbetslösa blir rastlösa, trötta och kan hamna i depression. Vidare skriver 

forskaren att om de arbetslösa fyller sin vardag med någon typ av sysselsättning eller aktivitet 

påverkas de heller inte lika negativt av arbetslösheten. Här kommer exempelvis saker som 

praktik, volontärarbete och vardaglig motion upp. Mer om detta tas upp under 

diskussionsdelen. 

 

7.2.4 Självmordsbenägenhet 

Även om orsakerna till självmordsbenägenhet (självmordstankar och -försök) är många, är det 

i slutänden nedstämdhet och depression som är den främsta roten till beteendet, visar 

forskning av både Garcy och Vågerös (2012) och Eliason och Storrie, (2009). Särskilt aktuellt 

blir det därför för långtidsarbetslösa, som har högre risk för både nedstämdhet och depression, 

som vanligtvis grundar sig i inaktivering, isolering och framför allt oro över sin ekonomi 

(Eliason & Storrie, 2009). 

 

Det är däremot en stor skillnad på självmordsbenägenhet och faktiskt självmord. 

Benägenheten för självmord är ytterst dold och svår att kartlägga. Det enda man vet är att den 

är mycket vanligare än de faktiska självmorden. Studier gjorda av Eliason och Storrie (2009) 

och Garcy och Vågerös (2012) är två av många andra, som påvisar att det inte finns något 

större samband mellan kortvarig arbetslöshet och självmordsförsök. Däremot ökar 

sannolikheten för detta med tiden hos personer som har varit arbetslösa. Största risken för 

självmord tenderar att uppkomma efter tre års arbetslöshet - speciellt hos män (Eliason & 

Storrie, 2009). Anledningen till varför siffrorna var högre hos män än kvinnor är framför allt 

av två anledningar. Den första är att den större andelen av långtidsarbetslösa personer är av 

det manliga könet. Den andra anledningen är att män i regel inte söker hjälp i lika stor 

utsträckning som kvinnor. 

 

7.3 Aktiveringspolitiken 

7.3.1 Försörjningsstödshandläggarna 

Försörjningsstödshandläggarnas främsta mål är att hjälpa de arbetssökande att uppnå 

självförsörjning och de har två olika roller för att den sökande ska komma dit. Det är av vikt 

för ett framgångsrikt klientarbete att finna balans mellan en utredande och kontrollerande roll, 

och en känslomässigt stöttande roll. Detta eftersom att klienterna vill ha en mer relationell och 

personlig kontakt. Dock är handläggarna skyldiga att inta mer kontrollerande och reglerade 

åtgärder ju större klientens ekonomiska problem är (Billquist, 1999; Minas, 2005). 

Försörjningsstödsmottagarna har viljan att arbeta istället för att få försörjning genom 
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försörjningsstöd, men många upplever att de inte får tillräckligt med assistans i sitt sökande 

och under tiden som arbetslös (Nybom, 2012). 

 
Ärendena om försörjningsstöd utreds och behandlas emellertid med liten klientkontakt och är 

ofta endast inriktad på den ekonomiska aspekten, utan att se klienten och dess tillvaro i dess 

helhet. Detta arbetssätt kan anses ha utvecklats till en rutinmässig handläggning (Nybom, 

2012; Hedblom, 2004). Det är en bred mängd av faktorer som bestämmer om arbetet med 

klienterna blir lyckat eller inte. Bland annat att tillägna varje klient tillräckligt med tid, 

klientkontakt ansikte mot ansikte, att kunna snappa upp klientens förmågor och resurser, samt 

att klienterna får gå till samma socialsekreterare vilket gör att socialsekreteraren vet vem 

klienten är och hur dennes liv ser ut. Engagerade socialsekreterare skapar förtroende hos 

klienten, att socialsekreteraren vill hjälpa klienten (Hedblom, 2004). Ett dåligt bemötande 

ökade skuld- och skam beläggning hos klienterna över sin situation (Stranz, 2007). 

 
Ett hinder i klientkontakten, vad gäller att göra fullständiga helhetsbedömningar av klienten, 

är tidsbristen på försörjningsstödsenheterna (Hedblom, 2004). Klienternas upplevelse av 

Socialtjänsten är, i motsats till denna bild, att enda anledningen till att de går till 

Socialtjänsten är för att ”få pengar”. Mötet med socialsekreteraren upplever de inte som 

särskilt gynnande på annat vis, utan anser att socialsekreterarens främsta jobb är att antingen 

bevilja eller avslå deras ansökan om försörjningsstöd. Många upplever det jobbigt att gå till 

dessa möten på grund av detta (Hollertz, 2010; Nybom, 2012). 

 

7.3.2 Försörjningsstödsmottagarna 

Hos en del av de unga själva, verkar det vara en rimlig idé att leva på försörjningsstöd för att 

få mer betänketid kring vad man vill göra i livet. Emellertid ändras denna åsikt nästan alltid 

efter det att personerna levt på stödet under en längre tid, då de märker att arbetslösheten ofta 

leder till ensamhet, utanförskap, skam, dålig ekonomi och känsla av otillräcklighet (Axelsson, 

2005). 

 

Precis som Bo Edvardsson menar kring unga arbetslösas inställning till arbete, har en studie 

gjord av Axelsson (2005) pekat på att de unga inte vill ha vilket arbete som helst – trots att 

detta är ett av de grundläggande kraven i aktiveringspolitiken. De ansåg inte det vara värt att 

arbeta om de inte trivdes med vad de gjorde, eller om lönen i samband med detta var för låg. 

Några ville då hellre leva på försörjningsstöd. Dock var det några som gärna praktiserade utan 

att få betalt, bara för att få rutiner i vardagen och någon slags sysselsättning, samt få bättre 

förutsättningar för att i framtiden bli mer attraktiv på arbetsmarknaden (Axelsson, 2005) 

 

För att kunna få bidraget, måste försörjningsstödstagarna gå med på samtliga krav som ställs 

på dem. De kan antingen uppfylla kraven, eller nekas bidraget. De villkor som upplevs som 

påtvingade är framför allt de aktiveringsinsatser som de själva inte upplevt att de är i behov av 

– de ser inte alltid själva vad insatsen kan ge dem i längden. Trots att både klient och 
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socialsekreterare arbetar mot målet självförsörjning kan de vara inriktade på olika 

tillvägagångssätt, där socialsekreterarens fokus ligger på sysselsättning som även ligger under 

klientens kompetensnivå (Hedblom, 2004).  

Klienternas ovillighet till att acceptera ytterligare hjälp som erbjuds leder därför till att de 

upplever att försörjningsstödshandläggaren integritetskränkande, inte allra minst då de känner 

att deras sätt att leva ifrågasätts och att de borde ändra sina beteenden. I samband med 

ansökan om bidrag tvingas klienterna att i detalj beskriva sin livsföring, vilka arbeten de sökt 

och ibland bevis på detta, och vad de aktivt gör för att försöka ta sig ur sin situation som 

bidragstagare. Inom ramen för dessa kontroller upplever många känslor av obehag över att 

behöva förklara och argumentera för sina levnadsutgifter. För de som vill undvika dessa 

obehagliga situationer finns alternativa sätt att försörja sig själv eller minska sina utgifter – 

bland annat ”svartarbete” och stöld (Angelin, 2009). 

 

Bland klienternas upplevelser konstateras också en uppenbar negativ inställning till 

Arbetsförmedlingen (Angelin, 2009; Bergmark, Bäckman & Minas (2013). De menar att 

bemötandet är dåligt då arbetsförmedlarna inte har respekt för klienterna eller deras situation. 

Flertalet upplever att Arbetsförmedlingen främst är till för att bevisa för Socialtjänsten att man 

har rätt till försörjningsstöd. Istället för att vara just arbetsförmedling, blir verksamheten och 

dess insatser ett hot. Att tillägga är att både Socialtjänst samt Arbetsförmedling ansågs i sitt 

maktutövande som hotfulla för klienterna. Detta eftersom försörjningsstödet utebli eller 

minskas om man inte deltar i aktiveringsinsatserna eller annan förordnad aktivitet (a.a). I 

Thoréns (2008) studie använde även socialsekreterarna hotet om att dra in försörjningsstödet 

som en metod att skapa motivation hos klienterna – och de tyckte sig se positiva resultat då 

klienterna mer aktivt sökte arbete. Däremot framkom att vissa klienter, av oro för att anses 

vara för passiv i sitt arbetssökande, låtsades att fortsätta leta efter arbetsannonser och dylikt 

trots att de redan gått igenom de annonser som var tillgängliga. 

 

7.3.3 Aktiveringsinsatser 

Det krävs samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för att den arbetslöse 

klienten skall kunna erhålla försörjningsstöd (Milton, 2006). Dock finns enligt en studie 

kommunikationsbrist mellan socialsekreterarna och arbetsförmedlingens jobbcoacher. 

Jobbcoacherna lägger beslutsansvaret för försörjningsstödet och insatsen på 

socialsekreteraren, och hänvisar klienterna dit vid missnöje och frågor – men samtidigt krävs 

jobbcoachens bedömning som underlag. Med andra ord ligger försörjningsstödet även i 

jobbcoachens händer när denne lämnar rapport till socialsekreteraren om klienten angående 

deltagande, respektive icke deltagande, i insatsen (exempelvis arbetssökande, möten etc). 

Detta skapar ett gap i relationen mellan båda verksamheter och klienten, då relationerna 

karaktäriseras av bristande förtroende mot verksamheterna (Thorén, 2008). 
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Målet med jobbcoachning är att uppmärksamma varje individs kompetenser och utveckla 

individen så att denne blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan handla om att 

rekommendera utbildningar, utnyttja arbetsrollens kontaktnät samt att lyssna på vart klienten 

vill och därefter försöka hjälpa denne att hitta vägar att nå dit (Du Toit, 2007).  

 

Jobbcoachningens resultat som insats är ett väldigt outforskat område, och det finns inga 

konkreta mätningar på dess verkan (Thorén, 2008). Däremot finns en aspekt i Angelins (2009) 

studie som tar i beaktande hur klienterna upplever aktiveringsinsatserna, däribland 

jobbcoachning samt praktik. Jobbcoachningen och praktiken upplevdes vara meningslös då de 

mestadels inte ledde till arbete eller anställning. Motivationen till att utföra praktikarbete var 

också bristande då ingen ytterligare ersättning förutom försörjningsstödet gavs, trots arbetet 

som utfördes. Andra upplevde att jobbcoachningen och praktiken varit positiva och menade 

att insatserna exempelvis uppehöll rutiner i en annars rutinlös och monoton samvaro, samt att 

de fått nya erfarenheter och meriter. 

 

7.3.4 Arbetspraktik 

Enligt Engström (2011) är åtta av tio deltagare nöjda med sysselsättningsfasen i 

åtgärdsprogrammet JUG, som nämnts i vår teoretiska utgångspunkt. En stor del av de 

arbetslösa hinner dessutom få arbete innan denna fas. Dessutom visar utvärderingar på att 15 

procent av deltagarna i fas tre går vidare till jobb eller utbildning, vilket enligt de givna 

förutsättningarna är goda resultat. 

 
Huvudmålet med åtgärdsprogrammet är att öka de medverkandes chanser att få jobb, samt 

stärka deras yrkeskompetens och meriter. Dessutom har systemet lett till att andelen svartjobb 

har minskat. Majoriteten av de medverkande är nöjda med systemet och tycker att det leder 

till framfart. Samtidigt som de blir sysselsatta, får de meriter erfarenhet och kontakter 

(Hollertz, 2010). 

 
Den största kritiken emot systemet är att de arbetslösa vill ha mer ersättning under sin praktik, 

samt har möjlighet att ”arbeta sig uppåt” både gällande ansvar och ersättning. Om de gör ett 

bra jobb, vill de även få garanti för någon form av anställning (Hedblom, 2004).  

 

7.4 Omgivningens och socialsekreterarens perspektiv 
Arbetslösa personer har väldigt olika uppfattningar om sig själva. Även om de flesta ser sig 

själva som sargade, finns det vissa som föredrar att leva på försörjningsstödet utan att arbeta 

(Bergmark, Bäckman & Minas 2013). Det finns belägg för att anledningen till att yngre vuxna 

inte kommer ut på arbetsmarknaden är för att de inte lägger ner tillräckligt mycket tid på att 

söka arbete eller göra sitt bästa. Enligt Nyboms (2012) studie, var deltagarna tacksamma över 

stödinsatserna och tillade att det är ett bra temporärt skyddsnät, men att det inte är långsiktigt 

hållbart. De var medvetna om att det inte var till för att fungera långsiktigt, men samtidigt 
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ansåg de att arbetsmarknaden inte längre kan tillgodose alla med jobb, vilket i första hand 

drabbar de redan utsatta och ytterligare försämrar deras förutsättningar. 

 
Liknande resultat fick Angelin i sin studie, i vilken hon skriver att bidragstagarna finner det 

vare sig oproblematiskt eller bekvämt att få försörjningsstöd. Hela 90 procent av deltagarna 

var negativt inställda till att leva på bidrag och menade att det var en ytterst ofrivillig situation 

de levde i. Däremot fanns en tacksamhet hos de unga vuxna att försörjningsstödet finns och 

faktiskt hjälpt dem att överleva även om det varit knapert. Den stora majoriteten föredrog inte 

försörjningsstöd framför faktiskt arbete och ordentlig inkomst (Angelin, 2009). Dessa 

arbetslösa unga har oftast stor motivation och vilja att arbeta (Rantakeisu, 2002; Nybom, 

2012). 

 
Omgivningens bemötande är som nämnts ovan inte alltid positiv för försörjningsstödstagarna. 

Ofta möts de av nedvärderande fördomar såsom att de är lata, inkompetenta eller för det 

simpla faktum att de ”lever på” försörjningsstöd (Underlid, 2005). Fokus på insatserna för 

unga ligger ofta på att förändra deras attityder för att de ska “passa in” på arbetsmarknaden. 

Det handlar om att motarbeta lathet, korrigera social inkompetens och att skapa engagemang 

och vilja att arbeta. Man utgår ifrån att de unga blivit passiviserade och man har alltmer 

kommit att inrikta sig på individens brister och ansvar som anledning till arbetslöshet, än att 

se bristen som en samhällelig struktur (Hollertz, 2010). 

Det är inte ovanligt bland omgivningen att de har en uppfattning om att de arbetslösa får 

skylla sig själva för att de inte har ett arbete och inte kan försörja sig själva (Furåker & 

Blomsterberg, 2003). Fördomarna grundar sig i faktorer som att arbetslösa tenderar att 

utveckla avvikande levnadsmönster såsom passivitet, omvänd dygnsrytm och överdrivet 

användande av dator och internet. Många anser att det svåraste med att ta emot 

försörjningsstöd och inte ha arbete, är skammen som uppstår, kränkningarna samt den sociala 

nedvärderingen (Angelin, 2009). 

 
Det är vanligt att känna skam hos denna utsatta grupp (Jönsson, 2003). För en del är faktumet 

att de måste gå till Socialtjänsten skamligt, samt en bekräftelse på att de är inkompetenta och 

otillräckliga (Nybom, 2012; Stranz, 2007).  

 

7.5 Följderna av långvarig arbetslöshet 
Utifrån 90-talskrisen med stor ungdomsarbetslöshet som används i Angelins studie för att 

belysa konsekvenser av långvarig arbetslöshet samt försörjningsstödsmottagande, framkom 

det att dåtidens unga vuxna hade större risk att förtidspensioneras, alternativt sjukskrivas, i 

långa perioder i jämförelse med deras jämnåriga ur årskullen (Angelin, 2009; Helgesson, 

2014). I en rapport från Försäkringskassan (2006) påvisar att det är en förhöjd frekvens av 

psykisk ohälsa bland unga vuxna, exempelvis depressioner, som kan kopplas till 

stressrelaterade orsaker. En ytterligare stressande faktor kring sjukdom som uppstår för dessa 

unga vuxna, är att de inte alltid har rätt till sjukdomsersättning eller inte får ut så mycket 

pengar av den, då de inte haft tillräckligt med inkomst (Angelin, 2009; Axelsson, 2005). 
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Det resultaten visade var också att ett samband fanns mellan att som ung vara utanför 

arbetsmarknaden och utanförskap senare i livet. Det var nämligen sex till sju gånger högre 

risk att fortfarande få försörjningsstöd samt vara arbetslös vid 30 års ålder, jämfört med de 

unga som aldrig befunnit sig i denna utsatta situation (Angelin, 2009). Långvarig avskildhet 

från arbetsmarknaden kan resultera i att den utbildning och den kunskap man har förfaller, då 

man inte får chans att utnyttja och utveckla den. Viktiga faktorer för att få arbete i framtiden 

uteblir också, såsom arbetserfarenhet, meriter och kontakter. Detta gör att ju längre tiden som 

arbetslös går, desto svårare är det att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Som långvarigt 

arbetslös kan man uppfattas som mindre attraktiv att anställa av arbetsgivare, då de kan få 

uppfattningen att det finns en anledning till att den unge aldrig tidigare haft anställning – 

såsom lathet och ineffektivitet (Angelin, 2009; Bergmark, Bäckman och Minas (2013). 

 

Dock tilläggs att för de flesta unga ur 90-talskrisen var försörjningsstödstagandet kortvarigt 

och att de slutligen hittat arbete – men, det finns ändå den där gruppen unga vuxna som 

fastnar i systemet och fortsätter att snurra runt däri (Angelin, 2009; Hollertz, 2010). Detta 

tyder på att ungdomsarbetslöshet kan ha katastrofala konsekvenser för individen om det går 

för lång tid som arbetslös. 

 

7.6 Bidragstagandet som hinder 
Bidragstagande kan skapa hinder vad gäller att ta sig ur sin utsatta situation. Bland annat 

försvårar det för dem som vill utbilda sig som ofta krävs för att få ett arbete. Detta då många 

bidragstagare har skulder sedan tidigare, och skulle de ta studielån ovanpå det skulle deras 

situation försvåras ytterligare med högre skulder. Eftersom det inte är säkert att man får arbete 

efter utbildning så kan det vara en förödande faktor för ekonomin som är svårt begränsad av 

försörjningsstödet – skulder räknas nämligen inte in i försörjningsstödet (Angelin, 2009). I 

motsats så är det idag så att om individen har låg utbildning, har denne anmärkningsvärt 

svårare att göra entré på arbetsmarknaden (Bergmark, Bäckman & Minas 2013). Ännu svårare 

blir det om individen befunnit sig utanför arbetsmarknaden under lång tid, då 

arbetsmarknaden inte vill ge dem en andra chans på grund av att de inte är attraktiva hos 

arbetsgivare (Angelin, 2009). 

 
Försörjningsstödet täcker heller inte pendlingskostnader till arbetsintervjuer, därför tvingas de 

arbetslösa avstå från att söka arbete på annan ort då medel inte finns för att ens ta sig dit eller 

att flytta dit för fler möjligheter. Visserligen kan de få pengar tillbaka för resorna månaden 

efter, men för de flesta handlar det om för mycket pengar att ligga ute med när levnadsutgifter 

också måste bekostas. Många arbeten kräver körkort och egen bil, något som väldigt få av 

deltagarna i Angelins studie hade eller hade råd att bekosta. Många blev diskvalificerade 

enbart på det faktum att körkort fattades. Försörjningsstödet täcker inte kostnader för att ta 

körkort, och det går heller inte att låna till det. Det hela blir en ond cirkel som är svår för 

bidragstagarna att ta sig ur. Därtill kände många att den ekonomiska situationen sakta knäckte 
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dem mentalt på grund av oro och ångest. Detta i sin tur minskade energin att fortsätta försöka 

ta sig ur sin utsatta situation (Angelin, 2009). 

 

7.7 Utbildning 
Idag finns två olika grupper på arbetsmarknaden vad gäller utbildning – en grupp som har hög 

utbildning och som därmed oftare har trygga och fasta anställningar, samt en grupp som har 

låg utbildning och oftast har både otryggare arbetsvillkor och otryggare 

försörjningsmöjligheter (Ulmestig, 2007).  

 
Enligt Angelins (2009) resultat fanns vissa karaktärsdrag hos de långvarigt arbetslösa och 

försörjningsstödstagande unga vuxna, som de flesta hade gemensamt och återkom till. Ett av 

de främsta var ofullständiga gymnasiebetyg och avsaknad av studenten, då 40 procent av 

hennes intervjupersoner antingen enbart avslutat grundskola eller enbart påbörjat gymnasiet 

och hoppat av. Flertalet undersökningar visar att hela en fjärdedel av samtliga 

gymnasiestudenter inte slutför sin utbildning inom tre år, om ens alls (SCB 2007:1). 

 
Enligt bland annat Bergmark, Bäckman och Minas (2013) är fullständiga gymnasiebetyg 

grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden, då man annars får man räkna med att 

vara arbetslös under ett längre tag. De som inte har gymnasieutbildning löper även större risk 

att vara långvariga försörjningsstödsmottagare (Bergmark, Bäckman & Minas 2013; Hollertz, 

2010). Angelin (2009) och Milton (2006) skriver att arbetslösa utan gymnasiebetyg dessutom 

inte tenderar att söka sig till ordinarie vuxenutbildning i lika stor utsträckning som andra. 

Enligt Hollertz (2010) åtgärdar man problemet idag genom att vanligtvis ge 

arbetsmarknadsutbildningar till den gruppen. 

 
 

8. Analys 

8.1 Försörjningsstödshandläggarna & unga arbetslösa 
Det fanns en upplevelse hos klienterna att socialsekreterarna, vid handläggningen kring deras 

ansökan om försörjningsstöd, inkräktade på deras privatliv och att ett flertal därtill upplevde 

det som att socialsekreterarna behandlade dem som mindre värda för att de var 

försörjningsstödsmottagare. Många kände också att de inte blev hörsammade av 

socialsekreteraren, och att de sattes på insatser som de egentligen inte upplevde sig ha behov 

av – exempelvis terapi (Angelin, 2009). Vi tänker oss att det som lägger grunden för dessa 

problem är en bristande kommunikation mellan handläggaren och klienten, och att många 

missförstånd uppstår. Detta då klienten kommer till Socialtjänsten med en medvetenhet om 

vad allmänheten och media har för inställning till bidragstagare, med andra ord en negativ 

inställning som nämndes i bakgrunden, och sitter i en sårbar situation. Socialsekreterarens 

avsikt kan vara välmenande, men uppfattas som stötande genom klientens färgade glasögon. 

Med det menar vi att klienten, påverkad av sin omgivnings inställning, gradvis internaliserar 
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dessa värderingar om sig själv, och därför kan tolka det som sägs och görs för denne som 

ytterligare en antydan på dennes underlägsenhet i samhället (Hedblom, 2004; Milton, 2006). 

 

Problemet skapas som nämndes i resultatdelen även på grund av tidsbristen som finns hos 

socialsekreterarna – det finns inte tillräckligt med tid till varje klient att ha tillräckligt med 

klientkontakt för att bygga en bra relation karaktäriserad av tillit (Hedblom, 2004; Billquist, 

1999; Minas, 2005). Det vi vill framföra i detta ämne är att tid måste skapas, eller att 

arbetstiden utnyttjas på ett bättre sätt. Därtill, som Stranz (2007) nämner i resultatet om skuld 

i samband med dålig bemötande av Socialtjänsten och utifrån teorin om positiv och negativ 

bekräftelsen, bedömer vi att beröm är en effektiv metod att lyfta en individ och skapa 

motivation och hopp, samt förtroende för den egna förmågan. Vi anser således att mer 

betoning borde läggas på den empatiska och terapeutiska delen i socialsekreterarens arbete, 

snarare än att bemöta klienten byråkratiskt samt lägga fokus på krav som en kontrollerande 

maktutövning som klienten kan uppleva som hotfullt.  

 

Utifrån artiklarna anser vi att mer klientkontakt krävs för att kunna utföra ett bra arbete, så att 

klienten får utrymme att ses som en hel och komplicerad individ med en variation av 

bakomliggande anledningar till sin arbetslöshet, samt att dennes egenskaper kan 

uppmärksammas av socialsekreteraren. 

 

Finns tid att skapa en trygg och stabil relation, blir även socialsekreterarens arbete lättare samt 

att det blir lättare för klienten att ta till sig vad socialsekreteraren säger på ett bättre sätt med 

mindre missförstånd dem emellan. En diskussion om hur klienten planerar sin ekonomi varje 

månad, och rekommendationer om hur denne kan förbättra utgifterna, blir därmed heller 

eventuellt inte lika stötande för klienten. Istället för att känna sig attackerad och rannsakad av 

en okänd person, så blir det en vänlig och välmenande hand från en empatisk vän som visar 

omtanke. En möjlighet att finna mer tid i arbetsdagarna vore att strategiskt planera in vissa 

tider för administration, och vissa tider för klienter. Ett kort telefonsamtal går alltid att 

klämma in hur stressigt man än har det, där man hör hur klienten har det och hur det går. Ett 

sådant telefonsamtal vore också gynnande för en bra relation, även om ett möte ansikte mot 

ansikte är att föredra. För att detta skall fungera, är det dock av vikt att klienten får gå till 

samma handläggare och inte kastas fram och tillbaka mellan ett flertal olika. 

 

8.2 Aktiveringsinsatser 
Upplevelsen hos bidragstagarna av motprestationerna som ett meningslöst tvång för att 

erhålla försörjningsstöd kan vara destruktivt för individens motivation och engagemang att 

söka arbete. Många upplevde Arbetsförmedlingen och praktiken som att det var ett 

”förvaringsställe” för arbetslösa, och såg ingen positiv utkomst från praktiken då anställning 

ofta uteblev (Bergmark, Bäckman & Minas 2013). Även här vill vi lägga tonvikt vid 

betydelsen av handläggarnas, både på Arbetsförmedling och socialtjänst, relation till klienten. 

Finns en vänskaplig och empatisk relation, så ses heller inte myndigheterna och dess insatser 
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som en fiende på samma sätt. Därtill måste flexibilitet finnas för varje individ – alla insatser 

och praktikplatser passar inte alla. Praktik som motprestation kan vara bra för att individen får 

en sysselsättning och därmed mår bättre psykiskt (Börjeson & Jonsdottir, 2004), men för att 

praktiken skall vara gynnande och hjälpa klienten att komma in på arbetsmarknaden så måste 

praktiken upplevas betydelsefull och som att den ger klienten något. Viktigt är därför att 

lyssna på klienten och dennes vilja, samt dennes egenskaper, och försöka hitta något som kan 

utveckla dennes färdigheter och det som denne är bra på. Det gör att praktiken kan utföras 

med större motivation och engagemang från klienten, som kan se ett större mål framför sig 

med praktiken som medel att nå dit, och inte enbart som ett medel för att få försörjningsstöd 

och att överleva (Hedblom, 2004; Nybom, 2012). Flexibilitet i insatserna för varje individ 

borde också ta form i att inte enbart inrikta sig på praktik, utan att eventuellt också använda 

sig av volontärarbete som alternativ. Det kan utveckla individer personligt och 

kunskapsmässigt, precis som praktikplats och samtidigt vara gynnande för andra utsatta 

individer i samhället – vilket ger en betydelse och mening till arbetet som utförs. Både 

Arbetsförmedling och socialtjänst skulle kunna skapa ett större kontaktnät och knyta 

kontakter med organisationer där volontärarbete utförs, och erbjuda även det som alternativ 

till vanlig praktikplats (Börjeson & Jonsdottir, 2004). 

 

En annan anledning att missnöje finns med just praktik är att det inte finns någon extra 

ersättning för arbetet man utför – med andra ord får en klient som utför praktik samma summa 

i försörjningsstöd som en klient utan praktik (Angelin, 2009). Vi förespråkar därför att någon 

slags ersättning borde ges för att öka motivation – exempelvis gratis busskort så att klienten 

kan ta sig runt i närområdet. Detta skulle i sin tur underlätta arbetssökande och socialt 

umgänge (Angelin, 2009). 

 

8.1.2 Jobbcoachning 

Det finns två olika åsiktssidor vad gäller hur jobbcoachningen fungerar idag. Enligt 

majoriteten av klienterna behöver jobbcoachningen förbättras trots att de upplevt den positivt. 

Sedan finns även de klienter som upplevt jobbcoachning negativt, med andra ord som att den 

inte leder någonstans och som att den är meningslös (Angelin, 2009). Det finns kritik mot 

Socialtjänst och Arbetsförmedling att handläggarna behöver se till att de och klienterna är i 

samförstånd med vad praktiken och insatsen innebär. Det finns missförstånd hos klienten om 

vilka tjänstemän, vad gäller båda verksamheter, som har maktställning angående beviljandet 

av försörjningsstöd, och därför karaktäriseras klientrelationen av misstro och osäkerhet 

(Bergmark, Bäckman & Minas, 2013; Thorén, 2008). Detta problem kan, återigen, undvikas 

vid en närmare klientkontakt, samt att man är förtydligande om varje verksamhets uppdrag 

och hur försörjningsstödshandläggandets process sker i samarbete mellan Socialtjänsten och 

Arbetsförmedlingens coacher. 

 

Ström (2003) skriver i sin doktorsavhandling Self-help via the Internet, att coachning och 

hjälp till självhjälp i många fall har påvisats ge lika bra resultat som när klienten och 



 25 

terapeuten möts i person. Detta till enbart en bråkdel av priset. En ytterligare vidareutveckling 

på coachningssystemet skulle således vara att förbättra de internetbaserade insatser som ges 

idag. Ett exempel på detta är att man inför så kallade webbseminarier genom vilka man har 

föreläsningar, frågestunder etc. Genom en obligatorisk medverkan ges samtliga deltagare 

problem som de ska lösa tillsammans. All har en egen alias som är anonym, för att förhindra 

att någon ska känna sig utanför eller skämmas för att de eventuellt inte kan svara på en fråga. 

På detta sätt inspirerar personer varandra, samtidigt som de lär sig att både arbeta och lösa 

problem tillsammans. Sättet skulle inte bara vara mer kostnads- och tidseffektivt, det skulle 

även tacka en större andel personer på en gång och är inte i behov av en speciell kontakt 

(Görlich, Stepanok & Al-Hussami, 2013). 

 

Vi tänker oss att en ytterligare vidareutveckling på coachning via internet är att man kan 

införa så kallade webbseminarier genom vilka man har föreläsningar, frågestunder etc. 

Genom en obligatorisk medverkan ges samtliga deltagare problem som de ska lösa 

tillsammans. All har en egen alias som är anonym, för att förhindra att någon ska känna sig 

utanför eller skämmas för att de eventuellt inte kan svara på en fråga. På detta sätt inspirerar 

personer varandra, samtidigt som de lär sig att både arbeta och lösa problem tillsammans. 

 

8.1.3 Körkort 

Många arbetstillfällen är beroende av om individen har körkort eller inte. De kan vara fullt 

kvalificerade för arbetet, men har blivit nekade platsen p.g.a. att de inte har körkort (Angelin, 

2009).  Angelins (2009) intervjupersoner, vill ha körkort och tror att avsaknaden av ett är en 

av de främsta anledningarna till deras långvariga arbetslöshet, eftersom de med körkort utgör 

en för stor konkurrens. 

 

På grund av att körkort utgör en så stor faktor för att få ett arbete idag, kommer det både bli 

ekonomiskt gynnsamt för både individ och samhälle om långtidsarbetslösa skulle få ett extra 

ekonomiskt bidrag ifrån exempelvis Socialtjänsten. När de får jobb, slipper fortsatt 

försörjningsstöd betalas ut, vilket leder till långsiktigt lägre utgifter. Anledningen till att detta 

enbart ska ske för långtidsarbetslösa, är för att de är de mest utsatta och har, som tidigare 

nämnts, svårast att få jobb. För att förhindra att systemet ”missbrukas”, kan man koppla ihop 

det med den i dagsläget obetalda praktiken. Eftersom de flesta skulle vilja få någon sorts 

betalning för att praktisera, kan just avbetalningar på körkortet vara en kompletterande 

lösning som är gynnsam för samtliga parter. Praktikanter kan då välja att antingen få en 

bidragsdel 'i handen' för sin praktik eller en dubbelt så stor bidragsdel som uteslutande är låst 

till att ta körkort. Genom ett samarbete med landets körskolor, skulle både de få fler kunder, 

fler arbetssökande skulle få arbete och socialtjästen skulle kunna reducera sina bidragsutgifter.  
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8.2 Hälsa 
När det kommer till hälsoaspekten, försämras som tidigare nämnt vanligtvis individers både 

fysiska, psykiska och sociala hälsotillstånd ju längre som personen är arbetslös (Angelin, 

2009). Vanligast är uppkomsten av sömnproblematik, oro och underliggande stress, som 

senare kan utveckla isolering, känslor av maktlöshet och depression. Med sämre fysiska och 

psykiska förutsättningar att utföra arbete, kommer förvärras deras möjligheter till anställning 

(Korpi, 2001). Känslan av att inte kunna ändra sin situation, speciellt i kombination ned med 

kontinuerlig stress ökar sannolikheten för självmordsbenägenhet (Garcy & Vågerös, 2012). 

 

Ju färre som kan arbeta och ju fler som är drabbade av svårigheter med hälsan, desto mer 

kommer det att kosta samhället eftersom att fler går på långvarigt försörjningsstöd och inte 

bidrar till skattebetalning. Inte allra minst kommer även kostnaderna för insatser och 

behandling att bli allt större. Att inte åtgärda de hälsoproblem som redan finns och framför allt 

förhindra framtida problem, kommer i slutändan att blir alltmer ekonomisk ogynnsamt. Men 

varför satsas så lite pengar och resurser på det idag? Förmodligen har det att göra för att 

problematiken inte är tillräckligt upplyst. Samtidigt kan det även ha att göra med att det inte 

blir gynnsamt för de politiska partierna att införa de långsiktiga åtgärder som behövs. Detta 

eftersom att resultaten förmodligen inte kommer att synas inom deras fyra år långa 

kandidatperiod och således leda till åtgärder som inte gynnar deras fortsatta styre.  

 

Om man emellertid tänker utöver den fyråriga kandidatperioden, hur skulle ett långsiktigt 

lösningsförslag utformas? Det logiska att börja med är att både gynna en hälsosam livsstil och 

förebygga uppkomsten av underliggande stress, vilket, samtidigt som det är en hälsorisk i sig, 

även ökar risken att drabbas av andra åkommor. För att förebygga stress gäller det att ta reda 

på vad som gör individen stressad och vad den kan göra för att känna mindre stress. Samtidigt 

är det viktigt att i ett tidigt stadium identifiera när personen är stressad. I kapitlet Teoretiska 

utgångspunkter nämndes att stressymptom, enligt Statens Folkhälsoinstitut (2013), vanligtvis 

uppkommer i en viss ordning och börjar med somatisk värk, följt av bland annat 

sömnstörningar och till sist utbrändhet. Eftersom att de arbetslösa har regelbundna träffar med 

jobbcoacher, såväl som försörjningsstödshandläggare, är en åtgärd att införa utförligare 

kontroller över personens fysiska, psykiska och sociala hälsotillstånd. Om det visar sig att 

individens hälsotillstånd ständigt försämras, kan man redan i ett tidigt stadium applicera 

åtgärder för att hindra fortsatt framfart och gynna tillbakagång. Om deras hälsotillstånd inte 

försämras, kommer inte heller deras chanser till arbete att försämras i den aspekten och både 

de och samhället kommer att spara in utgifter på djupare behandling, som annars skulle kunna 

vara nödvändig. 

 

8.2.1 Fysisk träning 

Långvarig fysisk inaktivitet leder som tidigare nämns till försvagade kroppar, ökad risk för 

sjukdomar, nedstämdhet och depression, samt mindre motståndskraft för stresspåslag 

(Börjesson & Jonsdottir 2004). Långtidsarbetslösa motionerar inte heller regelbundet 
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(Axelsson, 2005), vilket bidrar till sämre hälsotillstånd och således förutsättningar för vissa 

jobb. Även om regelbunden motion inte är mediterande för arbeten, utgör det en faktor som 

behövs för att inte försämra sina chanser ytterligare.  

 

I dagens läge ges väldigt lite eller ingen tid åt fysiska aktiviteter inom aktiveringsinsatserna. 

Ett lösningsförslag skulle vara att man inför fysisk träning ett par gånger i veckan som en del 

av jobbcoachningen. Genom införande av nya moment, förbättras kvalitén och klienterna 

behöver inte känna att de går dit för att "bara sitta". Aktiviteter skulle kunna vara övningar 

med varandra, promenader, utflykter eller mindre uppdrag för att få mer variation och 

aktivitet i vardagen. Att börja motionera är det svåraste steget, men när det blir en rutin 

kommer risken för ohälsa att reduceras, samtidigt som de ökar sin stresstålighet (Börjesson & 

Jonsdottir 2004). Ytterligare ett lösningsförslag för ökad fysisk träning, vilket är reducerat pris 

på gymkort eller träningsutrustning som bidrag ifrån praktikarbete, tas upp i nästa stycke. 

 

8.2.2 Ekonomisk hälsa 

I resultatdelen återkom de bristande ekonomiska förutsättningarna som en större riskfaktor för 

både hälsa, socialt umgänge, ökad stress och depression (Angelin, 2009; Furlong & Cartmels, 

2000). Den ökade stressen att både oroa sig över att inte ha ett jobb, över sin ekonomiska 

situation och över att ständigt behöva tänka på om man kommer att få sin ansökan om ett nytt 

bidrag godkänt, ger många negativa påföljder, såsom långvarig stress, för den långvarigt 

arbetslöse (Angelin, 2009; Nybom, 2012).  

 

Intervjupersoner i flertalet artiklar har sagt att de skulle föredra att få ett förhöjd bidrag för sin 

praktik, då de arbetar lika länge som en vanlig anställd. Under stycket om körkort, är ett 

förslag att låta dem välja mellan att få en viss summa insatt på kontot eller en större summa 

som bidragsdel för att kunna ta körkort. Ytterligare en hållbar lösning, som skulle kombinera 

fler områden med varandra, är att erbjuda gratis gymkort till praktikanter för att motarbeta 

passivitet hemma och gynna motion och träning. Alternativt kan presentkort på 

träningsredskap och -kläder erbjudas, för den som föredrar att träna hemma eller utomhus. 

Eftersom att arbetslösa personer inte alltför sällan befinner sig på samma platser, som hos 

jobbcoachningen, är det även naturligt att en stor del av dem börjar umgås med varandra på 

fritiden. Genom att använda sig av detta, skulle man genom ett gratis gymkort, kunna erbjuda 

dem ett nytt ställe att umgås på och samtidigt förbättra sin hälsa. Samtidigt skulle man kunna 

skapa ett positivt grupptryck, vilket skulle kunna bidra att en viss andel av de som inte skulle 

gå till gymmet på egen hand nu följer med de som går, eftersom att de ändå får gymkortet 

gratis och inte har någonting att förlora på det. 

För att personerna inte ska förlora pengar på sin praktik, kan även en lösning vara att införa 

gratis månadskort för kollektivtrafik inom länet. Förutom att enbart använda det för praktiken, 

kan de även använda det för fritid. Således skulle de få mer flexibilitet i vardagen och 

eventuellt reducerade månadsutgifter för kollektivtrafik. Detta är givetvis speciellt effektivt 

och relevant för de större städerna. 
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8.2.3 Arbetslöshet och skam 

Många långvarigt arbetslösa tycker att det jobbigaste faktorn i vardagen är den skam som de 

känner över sin situation; att inte kunna försörja sig själv och vara begränsad att delta i 

diverse vardagliga aktiviteter på grund av bristande ekonomi och andra tillgångar (Angelin, 

2009; Jönsson, 2003; Starrin & Blomqvist, 2001). Skammen uppkommer, som nämnt tidigare, 

både av deras egna inre värderingar, liksom omgivningens perspektiv. Ofta har det att göra 

med falska antaganden hos den arbetslösa, då denne upplever anklagelserna större och inte 

allra minst personliga, än de egentligen är (Jönsson, 2003; Starrin & Blomqvist, 2001). 

 

Skamkänslan är i sig negativ för hälsan och är samtidigt en riskfaktor för andra negativa 

påföljder (Jönsson, 2003; Starrin & Blomqvist, 2001). Att åtgärda problemet på ett 

individuellt plan genom exempelvis kurator eller terapeut kan vara svårt och kräva större 

resurser och kostnader. Emellertid kan man, liksom exemplet med webbseminarier i detta 

kapitlets understycke "Jobbcoachning", lägga ut förebyggande material i form av 

föreläsningar och broschyrer på internet för samtliga arbetslösa att få tillgång till. Genom 

detta kan de öppna ögonen för att de kanske inte borde känna lika mycket skam som de gör 

och bli mer mottagliga för vidare inblickar. Därefter kan man erbjuda kurser och workshops, 

som grundar i sig att både bygga upp deras självkänsla och reducera deras skamupplevelser. 

Inte allra minst bör dessa aktiviteter vara utformade för att bidra till positiv bekräftelse hos 

deltagarna och fokusera på deras styrkor, snarare än deras svagheter. Genom att få teoretiska 

inblickar genom kurser och praktisk erfarenhet genom workshops, kan både deras skam och 

stress över situationen reduceras och samtidigt som de ges bättre förutsättningar att klara sig 

bättre i exempelvis vardagen och på arbetsintervjuer. Med en starkare självkänsla och att inte 

känna sig som ett offer, kommer de med största sannolikhet att bli mer motiverade, benägna 

att hålla ut och således göra bättre ifrån sig. 

 

8.3 Utbildning 
Inget eller ofullständiga gymnasiebetyg verkar vara den största gemensamma faktorn för de 

långtidsarbetslösa unga vuxna (Angelin, 2009; Bergmark, Bäckman & Minas, 2013; Milton, 

2006; Ulmestig, 2007). Som nämnt i resultatdelen är det trots allt en fjärdedel som inte 

fullföljer sin gymnasieutbildning under ämnad tid (SCB 2007:1). Istället satsas resurser på 

arbetsmarknadsutbildningar (Hollertz, 2010). 
 

I och med den ökande trenden att hoppa av gymnasiet och de negativa påföljder som detta 

ger, är den mest ekonomiska och tidseffektiva metoden troligtvis att gynna en fullständig 

gymnasieutbildning. Genom denna prevention, kommer inte heller de unga vuxna att löpa lika 

stor risk för arbetslöshet och således inte riskera sin hälsa i lika hög grad och inte heller löpa 

lika stor risk för att bli stigmatiserad eller isolera sig. Åtgärden kan ske på flera olika sätt, där 

vi har valt att ta upp ett förslag ifrån Angelin (2009) och två av våra egna lösningsförslag. 

Anledningen är att de förslag som togs upp i artiklarna vanligtvis inte fungerade preventivt, 

utan handlade mer om aktivering och behandling. 
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Insatser i form av exempelvis större kontakt med studie- och yrkesvägledare redan under 

gymnasietiden, skulle kunna vara en tidig prevention och motivation att fortsätta och avsluta 

sin utbildning. Eventuellt assistans i att hitta en annan gymnasieutbildning som passar 

ungdomen bättre om denne känner att denne valt fel, så att examen kan uppnås. Om inte annat 

är det en bra grund att stå på, då de flesta arbeten idag kräver minst gymnasieutbildning – och 

det kan vara svårare att korrigera senare då försörjningsstödets knapphet kan sätta käppar i 

hjulen då ekonomin kan försvåras av eventuella studielån, samt att man inte får 

försörjningsstöd vid studier (Angelin, 2009).  

 
Den första av vår egen åtgärd är enkel och innebär helt enkelt att införa program med 

förkortad teoretisk utbildningstid, där det tredje och sista året på gymnasiet enbart består av 

praktiskt arbete. Kortare utbildningstid blir mer hanterbar, lättare och accepterad av ungdomar 

och gynnar således att de fullföljer utbildningen. Med ett års praktik i slutet kommer de även 

ut på arbetsmarknaden, får arbetslivserfarenhet och bättre förutsättningar att arbeta direkt 

efteråt än de som ändå tänker läsa vidare. Vidare ska det även vara möjligt att läsa in det sista 

året på högskola eller komvux, om personen skulle ångra sig i framtiden. Liksom 

gymnasieelever som går på en fullt teoretisk utbildning under tre års tid, kommer även denna 

grupp att få fullständiga och grundläggande gymnasiebetyg. I och med att vårt 

utbildningssystem är gratis och utbildningen kommer att vara jämbördig i både kvalitet och 

statliga kostnader, påverkas inte individen eller samhället negativt. Enkelt, billigt och snabbt 

system som ger fler alternativ. 

 
Den andra åtgärden är att ändra gymnasiegången och få den mer aktuell. Det kan vara svårt att 

se meningen med vad man studerar under gymnasiet – vad ska väl det användas till? Vi tänker 

oss att ungdomar kan behöva hjälp med att se hur gymnasieutbildningen är ett medel för att nå 

längre i livet. Med detta som bas har vi kommit fram med en långsiktigt hållbar lösning, som 

går ut på att motivera eleverna mera, få in anledningar till varför man läsa vissa ämnen införa 

studietekniker i undervisningen samt använda sig av nyare undervisningsapproacher. Genom 

att göra en så kallad 'benchmarking' och ta de bästa undervisningsapproacherna ifrån alla 

länder, kan lärarna genom en snabb sammanställning och uppdatering ändra sin egen 

approach. Detta är speciellt relevant för ämnen som påvisar låga betyg i förhållandevis till 

övriga EU. 

 

Åtgärderna är sammanfattningsvis till för att främja personliga önskemål, då det är det som 

skapar motivation hos individen. Motivation menar vi byggs upp inifrån och inte någonting 

som kan bli påtvingat (Hedblom, 2004; Nybom, 2012) 
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9. Diskussion och avslutande reflektioner  

9.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie för att besvara vårt syfte och frågeställningar 

utifrån en så bred databas som möjligt. I vårt fall innebar det att söka, analysera och 

sammanställa relevant och aktuell forskning inom området ”arbetslösa unga vuxna”. Vi 

inriktade oss först och främst på nyaste forskningen för att få så aktuell data som möjligt. 

Emellertid insåg vi snart att det inte fanns tillräckligt med artiklar för att få en stabil bas för de 

områden som vi tänkt ta med. Därför fick vi utvidga årsspannet från de fem senaste åren, till 

de senast tio åren. Majoriteten av våra artiklar publicerades mellan 2004-2014. Dock är fem 

artiklar från tidigare år, då vi inte hittade nyare studier som var relevanta inom samma 

område. Ännu ett kriterium vi använde från början var studier om unga vuxna, inom 

åldersspannet 18 till 25 år – i enlighet med propositionen till Socialtjänstlagen. Vad vi 

uppmärksammade var att det fanns väldigt få undersökningar som fokuserade på denna grupp. 

Därmed, när vi sökte efter konsekvenser av arbetslöshet på generell nivå, fick vi vända oss 

mot studier gjorda på arbetslösa i alla ålderskategorier. Nackdelen var att man inte fick en 

precis data över de yngre vuxnas hälsotillstånd eller specifika negativa påföljder på hälsan av 

arbetslösheten. Trots detta anser vi att åldersspannet, såväl som årsspannet för artiklarna 

mestadels har varit en styrka för vår litteraturstudie, då vi kunnat få ut ett mer holistiskt 

perspektiv på situationen som arbetslös och på de unga vuxna som befolkningsgrupp. 

 

Eftersom material av låg kvalitet fördelaktigt inte skall inkluderas i en litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2008), kvalitetsgranskade vi våra valda artiklar innan vi påbörjade 

analysen av dem. Vi graderade dem med "hög" eller "medel" efter bedömning utifrån en 

checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar från Forsberg och Wengström (2008), 

(se stycke 5.2 Urval och kvalitetsgranskning, för en mer detaljerad beskrivning). 

 

Till skillnad ifrån många andra liknande arbeten, valde vi inte oss av en kontroversiell 

sökmetod. I sökmotorn Ebscohost kryssade vi enbart i rutan för peer reviewed-artiklar och 

sökte bland motorn samtliga databaser. Anledningen var för att få så många sökträffar som 

möjligt och således större chans att få så passande och utförliga artiklar som möjligt. Om vi 

istället skulle valt enbart ett par databaser, skulle många av de artiklar som vi kom att använda 

oss av, blivit bortfiltrerade i sökningarna. Vi tänkte att även fastän en artikel återfinns i en 

databas som Academic Search Elite, Business Source Premier eller PsycINFO, är de 

fortfarande av samma kvalitet och vanligen relevans, som om de skulle funnits i mer 

ämnesnära databas. Exempelvis var Business Source Premier en mycket bra databas när det 

kom till försörjningsstöd, respektive kopplingen mellan kontinuerligt låg ekonomi och hälsa. 

 

Trots att våra artiklar alla är peer reviewed, bedömer vi att det finns både styrkor och 

svagheter utifrån kvalitetsgranskningen. Av alla våra artiklar bedömdes 23 stycken ha hög 

kvalitet, medan sex stycken uppfattades vara av medelkvalitet. Att majoriteten av våra artiklar 
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har hög kvalitet innebär att de respektive studiernas data är mycket tillförlitlig och att även 

vår litteraturstudie, på grund av detta, är tillförlitlig och håller en hög kvalitet av använd data. 

Den svagaste länken i vårt arbete, består just av de sex artiklar med medelkvalitet. De har alla 

väldigt bra och relevant data, men har brustit i delar av sina metodbeskrivningar, vilket vi 

anser sänkt studiernas tillförlitlighet något. Dock är det inte någonting som har påverkat våra 

resultat negativt. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
Utifrån den översikt vi fått genom artiklar relevanta för området, har vi lagt märke till att det 

finns ett stort kunskapsgap vad gäller jobbcoachning. Det finns ingen ordentlig undersökning 

på jobbcoachningens verkan och effektivitet hos klienterna som genomgått insatsen, eller 

huruvida det är jobbcoachningen som lett till att klienten slutligen fått anställning om klienten 

nått det målet. Jobbcoachning, som bland annat används som motprestation för att kunna 

erhålla försörjningsstöd, används flitigt i hela Sverige som insats för arbetslösa. Avsikten är 

att föra dem ut på arbetsmarknaden. Vi anser det därför vara förundransvärt att det inte utförts 

utvärderingar på coachningens effektivitet, och anser det vara ett område som är av yttersta 

vikt att vidareforska på. 

 

Idag finns heller inget krav på en speciell utbildning för de som vill bli jobbcoacher. Detta gör 

att jobbcoacherna har olika bakgrund på arbetsmarknaden samt olika färdighets- och 

kunskapsnivåer gällande motiverande coachning. Vi tänker oss att kvalitén på insatsen kan 

säkras genom att ha en gemensam kvalificerad utbildning för jobbcoacherna, så att klienterna 

därmed får lika förutsättningar oavsett vilken del av Sverige de lever i och oberoende av 

vilken jobbcoach de får. 

 

Under arbetets gång märkte vi att det fanns väldigt lite undersökningar för vår målgrupp 

"arbetslösa unga vuxna, utan verksam sysselsättning eller aktiva studier". Detta eftersom att 

de flesta andra undersökningar inkluderar även unga vuxna med annan sysselsättning. De 

flesta undersökningar inkluderar även unga vuxna med annan sysselsättning. En undersökning 

som enbart inkluderar unga vuxna utan annan sysselsättning, skulle mer exakt kunna utgöra 

vilka problem som orsakar att de inte tar sig ut på arbetsmarknaden. Därmed skulle man även 

kunna få fram mer passande och effektiva åtgärder.  

Vi lade under vårt informationssökande märke till, att aktiveringsinsatserna är riktade mot att 

just komma ut på arbetsmarknaden. Även försörjningsstödet är inriktat mot arbetsmarknaden. 

Många av dessa unga vuxna satt fast i sin utsatta situation på grund av att de inte hade 

avslutade gymnasiebetyg och saknade körkort. För att få försörjningsstöd skall man hänge sig 

åt förordnade aktiviteter, och kompetenshöjande aktiviteter. Dessa kompetenshöjande 

aktiviteter inkluderar inte studier på exempelvis Komvux eller universitet. Istället får man då 

ta studielån som kan vara förödande för en redan skuldsatt individ. Vi tänker oss att en mer 

gynnande insats vore att rikta insatserna (motprestationerna), och att tillämpa lagen om 

kompetenshöjande aktiviteter, mot att även inkludera kompletterande utbildning. Därtill att 
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inräkna körkorttagande som en kompetenshöjande aktivitet som erbjudande för de som inte 

har medel att finansiera detta själv. Gymnasieutbildning och körkort ökar förutsättningarna 

markant för individerna att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Slutsatserna är att låg utbildning och brist på körkort är de största riskfaktorerna för långvarig 

arbetslöshet - medan ohälsa, försörjningssvårigheter och isolering är konsekvenser av 

arbetslöshet och ger ytterligare ökade risker för ett beständigt utanförskap. 

 

9.3 Avslutande reflektioner 
Vi har i vårt arbete letat efter svaren till våra frågeställningar inom relevanta artiklar för 

området. Det vi tänker oss, för att besvara frågeställningarna, är att vi alternativt kunnat göra 

en egen undersökning genom att använda oss av kvalitativa enkäter eller en intervjustudie. På 

detta sätt skulle det fortfarande gå att använda sig av kvalitativ litteraturstudie, samt att det 

skulle kunnat bidra med ytterligare erfarenheter från fältet. Emellertid har vi, genom att göra 

en systematisk innehållsanalys, istället funnit var fokus legat på i undersökningarna och vad 

som fortfarande behöver undersökas inom ämnesområdet. Däribland, som ovan nämnts, 

saknas fokus på utvärderingar av jobbcoachernas arbete och effektivitet, samt har vi funnit att 

fokus oftast ligger mot arbetsmarknadsåtgärder snarare än för individen betydelsefulla 

kompetenshöjande aktiviteter. 

 

Vår litteraturstudie har även givit en sammanfattande bild över problemområdet för långvarigt 

arbetslösa unga vuxna; både vad det innebär, de negativa påföljderna av situationen och vilka 

insatser som finns för att åtgärda problemet. Tack vare att ta med artiklar av hög kvalitet, får 

vi ett mer tillförlitligt och precist svar, vilket ger en god grund för idéer kring 

vidareutveckling av insatserna och systemet i sig. Ytterligare en fördel med att använda sig av 

en litteraturstudie, är att den ger en bred bas att arbeta med, vilket gör att man kan få en tydlig 

helhetsbild och således mer förståelse av situationen. I exempelvis en enkätundersökning, 

upplyses enbart ett problem på ett avsmalnat område. Naturligtvis behövs sådan forskning och 

utgör basen för vår undersökning. Dock fann vi att det fanns tillräckligt mycket forskning 

inom de flesta områden för att få fram ett relevant resultat, som kan användas i kommande 

forskning och vidareutveckling. 

 

De utvecklingsmöjligheter som vi kommit på i efterhand, var att ta med vi kunnat ta med fler 

internationella artiklar för att jämföra de svenska aktiveringsinsatserna med de mest tids- och 

pengaeffektiva insatserna ifrån övriga världen. Detta för att få fram ännu bättre idéer om hur 

systemet kan förbättras, samt få vetskap om vad som fungerar, respektive inte fungerar, och 

varför. Emellertid inser vi även att uppsatsens ramar om omfattning inte skulle ge utrymme 

för en sådan bred frågeställning. 
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Bilaga 1 - Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
 

A. Syftet med studien?  
...............................................................................................................................................  
 

Vilken kvalitativ metod har använts?  
...............................................................................................................................................  
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja □  Nej □ 
 

 

B. Undersökningsgrupp  
Är urvalskriterier för urvalsgruppen tydligt beskrivna?  
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja □  Nej □ 
 

Var genomfördes undersökningen?  
...............................................................................................................................................  
 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
...............................................................................................................................................  
 

Vilken urvalsmetod användes?  
□ Strategiskt urval  
□ Snöbollsurval  
□ Teoretiskt urval  
□ Ej angivet  
 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  
bakgrund).  
...............................................................................................................................................  
 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja □  Nej □ 
 
 

C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och ivilket sammanhang skedde datainsamling)?  

Ja □  Nej □ 
Beskriv: .......................................................................................................................................  
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
 

Beskriv: .......................................................................................................................................  
Ange datainsamlingsmetod:  
□ ostrukturerade intervjuer  
□ halvstrukturerade intervjuer  
□ fokusgrupper  
□ observationer  
□ video-/bandinspelning  
□ skrivna texter eller teckningar  
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Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja □  Nej □ 
 

D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
...............................................................................................................................................  
Ange om:  
□ teman är utvecklade som begrepp  
□ det finns episodiskt presenterade citat  
□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
□ svaren är kodade 
 

Resultatbeskrivning: .............................................................................................................  
 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □  Nej □ 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja □  Nej □ 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja □  Nej □ 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenetkonsekvent beskrivet)?  

Ja □  Nej □ 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja □  Nej □ 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □  Nej □ 
 

 

E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □  Nej □ 
Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja □  Nej □ 
Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □  Nej □ 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja □  Nej □ 
Finns risk för bias?  

Ja □  Nej □ 
Vilken slutsats drar författaren?.............................................................................................  
 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja □  Nej □ - Om nej, varför inte?..........................................................................................  
 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □  Nej □  
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Bilaga 2 - Checklista för kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 
 

A. Syftet med studien? 
 

.................................................................. 
 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja □ Nej □ 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
Ja □ Nej □ 
 

B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna?.............................................................................................. 

Vilka är exklusionskriterierna?.............................................................................................. 

Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja □ Nej □ 
 
Var genomfördes undersökningen? 
.................................................................. 
När genomfördes undersökningen? 
.................................................................. 

Är powerberäkning gjord? 
Ja □ Nej □ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 
.................................................................. 
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive 
kontrollgrupp (KG)? 
EG = .......................................   KG = ....................................... 
 

Var gruppstorleken adekvat? 
Ja □ Nej □ 
 

C. Interventionen 
Mål med interventionen? 
.................................................................. 
Vad innehöll interventionen? 
.................................................................. 
Vem genomförde interventionen? 
.................................................................. 
Hur ofta genomfördes interventionen? 
.................................................................. 
Hur behandlades kontrollgruppen? 
.................................................................. 
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D. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 
.................................................................. 
 

Var reliabiliteten beräknad? 
Ja □ Nej □ 
 

Var validiteten diskuterad? 
Ja □ Nej □ 
 

E. Analys 
Var demografiska data liknande i EG och KG? 
Ja □ Nej □ 
 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
.................................................................. 
Hur stort var bortfallet? 
.................................................................. 
Kan bortfallet accepteras? 
.................................................................. 
 
Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja □ Nej □ 
 

Om nej, varför inte? 
.................................................................. 
 

Vilka var huvudresultaten? 
.................................................................. 
 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 
Ja □ Nej □ 
 

Om ja, vilka variabler? 
.................................................................. 
Vilka slutsatser drar författaren? 
.................................................................. 
Instämmer du? 
Ja □ Nej □ 
 
F. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 
Ja □ Nej □ 
Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 
Ja □ Nej □ 
Överväger nyttan av interventionen ev. negativa resultat? 
Ja □ Nej □ 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja □ Nej □ 
Motivera varför eller varför inte! 
..................................................................
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Bilaga 3 - Översiktlig artikelpresentation 
 

Nr 
 

Författare 
(år) 

[Kvalitet] 

Titel 
 

Urval 
(N) 

Syfte Resultat 

1 Angelin 
(2009) 
[Hög] 

 

Den dubbla 
vanmaktens 

logik 

74* Hur många 
långvarigt 

socialbidrags-
tagande unga vuxna 
(70-talister) från 90-
talskrisen har blivit 

kvar i sin 
arbetslöshet. Hur 
har det påverkat 

deras liv, samt vad 
som orsakat 

arbetslösheten 
 

Samband mellan tidig 
exklusion från arbetsmarknad 

och senare exklusion. 
Långvarigt bidragstagande 
påverkar fysisk och psykisk 

hälsa negativt. Socialtjänst och 
omgivning frambringar 

upplevelse av förödmjukelse, 
maktlöshet, skam och mindre 

värde. Orsaken till 
arbetslösheten internaliseras 

hos individerna, samtidigt som 
samhällsstrukturen anses 

påverka. Osäkert om 
resultaten kan överföras på 90-
talisterna från lågkonjunkturen 
2009 men resultaten borde tas 

i beaktande. 
 

2 Axelsson 
(2005)  
[Hög] 

 

Youth – the 
future 

manpower. 
Studies on 

unemployment, 
quality of life 

and work 
attitudes 

158** Undersöka unga 
vuxnas upplevelse 

av arbetslöshet, 
inställning till 

arbete. 

Arbetslösa unga vuxna har 
sämre psykisk hälsa, men 
socialt stöd hjälper till att 

motarbeta det. För vissa var 
aktivitet väldigt viktigt och de 

hade krav på att hitta ett 
passande arbete. För andra var 
det inte lika viktigt med arbete 

och de var inte lika aktiva i 
arbetssökandet. Mer forskning 
om skillnader i inställningar 

till arbete krävs för att få fram 
bättre arbetssätt, för att 

utveckla individens potential. 
 

3 Bergmark, 
Bäckman & 

Minas 
(2013)  
[Hög] 

 

Vägar ur 
socialbidrag? 

Om 
socialtjänstens 

insatser och 
det 

ekonomiska 
biståndets 
varaktighet 

20,751 
** 

Analys av gynnande 
faktorer för att 

lämna 
försörjningsstöd. 

Verksamheter med planer, 
större samarbete mellan 

aktörer, större fokus och fler 
behandlingsåtgärder, påvisade 

bättre resultat att få ut 
långvarigt arbetslösa. 

Kompetensutveckling, bredare 
aktiveringsutbud samt 

samarbete mellan socialkontor 
och Arbetsförmedling 

gynnsamt för reducerad längd 
på arbetslöshet. 
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4 Billquist, 
1999  
[Hög] 

 

Rummet, mötet 
och ritualerna. 

En studie av 
socialbyrån, 
klientarbetet 

och 
klientskapet 

62 Beskriva och 
analysera hur 

klientkontakt ser ut, 
vad det innehåller 

och hur det 
används, Samt hur 
klienter påverkas 
och formas däri. 

Socialt arbete, och 
klientarbete, är administrativt 

och kontrollerande i första 
hand gällande ekonomiska 
bistånd. Det är samtidigt i 
kontrast en personlig och 

känslomässig relation. 
Klienten formas av 

bemötandet på Socialtjänsten 
– förmåner ges till den som 

ger ett gott uppförande. 
 

5 Börjeson & 
Jonsdottir 

(2004)  
[Medel] 

 

Fysisk aktivitet 
som profylax 
och terapi vid 
stressrelaterad

e tillstånd 

[Con-
ceptual 
paper] 

Sammanställning av 
negativa påföljder 

av för mycket 
stillasittande och 

inaktivitet 

Inaktivitet ger ökad risk för 
livsstilssjukdomar, svagare 

kroppar, sämre koordination 
och immunförsvar, och sämre 

förmåga att hantera stress. 
Regelbunden träning och 

reducerad tid av aktivt 
stresspåslag är i gemen 

nödvändigt. 
 

  Du Toit, 
2007  

[Medel] 
 

Making sense 
through 

coaching 

[Con-
ceptual 
paper] 

Utvärdera 
coachning i 

meningsskapande 
processer, samt 
demonstrera hur 

coachning förbättrar 
meningsskapande. 

 

Coachnings funktion är att 
utveckla individens fulla 
potential genom att bl.a. 
experimentera med idéer. 

Individen kan då göra bättre 
val, vilket kan leda till ett 
bättre meningsskapande. 

7 Eliason & 
Storrie 
(2009)  
[Hög] 

 

Does Job Loss 
Shorten Life 

59,024 
** 

Undersöka om 
arbetsförlust ökar 
mortalitetsrisken 

För män var risken för 
självmord 44 % högre under 

första fyra åren efter 
arbetsförlusten. För kvinnor 

hittades ingen påverkan. 
Risken att ta självmord var två 
ggr så stor för både män och 
kvinnor den närmsta tiden 

efter förlusten.  
 

8 Furåker & 
Blomsterber

g (2003)  
[Hög] 

 

Vägar ur 
socialbidrag? 

Om 
socialtjänstens 

insatser och 
det 

ekonomiska 
biståndets 

vakaktighet 
 

1,204** Ta reda på 
arbetslösas och 

arbetares eventuella 
skillnader i synsätt 

på arbetslöshet. 

Djupare förståelse för 
arbetslöshet ju närmare man 

själv är arbetslös eller ju 
närmare ens nära vänner är 
arbetslösheten. Ju närmare 

arbetslösheten, desto mindre 
tenderar man att skuldbelägga 

arbetslösa. 

12 Garcy & 
Vågerö 
(2012)  

Unemployment 
and Suicide 
During and 

3,424, 
550** 

Undersöka samband 
mellan självmord 
och arbetslöshet 

Under lågkonjunktur fanns 
ingen förhöjd självmordsrisk 
eller dödsrisk av obestämd 
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[Medel] 
 

After a Deep 
Recession: A 
Longitudinal 
Study of 3.4 

Million 
Swedish Men 
and Women 

under lågkonjunktur 
och efter 

lågkonjunktur. 

karaktär. Förhöjd 
självmordsrisk förekom dock 
efter lågkonjunktur hos män, 
men ej hos kvinnor. Det fanns 

också förhöjd dödsrisk från 
händelser av obestämd 

karaktär för arbetslösa män 
och kvinnor. 

 

13 Hedblom 
(2004)  
[Hög] 

 

Aktiveringspol
itikens 

Janusansikte 

87* Hur 
aktiveringspolitiken 

handlades och 
påverkade 

immigrerade män 
och kvinnor. 

Väldigt få etablerades på 
arbetsmarknaden genom 

aktiveringspolitiken. 
Majoriteten nådde en lägre 

status än den kompetensnivå 
de haft i hemlandet. 
Kvinnor hade lägre 

aktivitetskrav än männen. 
Krav för individen framåt. 

 

14 Helgesson 
(2014)  
[Hög] 

 

Unemployment 
at a young age 
and sickness 

absence, 
disability 

pension, death 
and future un-
employment 

199,623 
** 

Undersöker 
samband mellan 
arbetslöshet och 

sjukdom, 
förtidspension, 
mortalitet och 

framtida 
arbetslöshet bland 
unga i Sverige. Det 
undersöktes även 

hur 
aktiveringsinsatser 

och utbildning 
påverkade 
resultaten. 

 

De som var arbetslösa hade 
förhöjd risk att vara 

sjukskrivna mer än 60 dagar, 
bli förtidspensionerad, vara 
arbetslös mer än 100 dagar. 

Alla, förutom svenska 
kvinnor, hade en förhöjd 

mortalitetsrisk. I 
uppföljningsundersökningen 
minskades resultaten för att 

framtida arbetslöshet påverkas 
negativt. De som deltog i 

aktiveringsinsatser hade en 
ökad risk för framtida 

arbetslöshet. 

15 Hjort (2004)  
[Hög] 

 

Nödvändighete
ns pris. 

Konsumtion 
och knapphet 

bland 
barnfamiljer 

31* Undersöka 
relationen mellan 
konsumtion och 

ekonomisk 
knapphet. 

Individernas position på 
arbetsmarknaden påverkar 
konsumtionsmöjligheterna. 

Minskade 
konsumtionsmöjligheter 

skadar individen på grund av 
sociala normer och 

samhälleliga strukturer – 
exempelvis att inte kunna ge 
sina barn samma saker som 

andra familjer kan. 
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16 Hollertz 
(2010)  
[Hög] 

 

Problemen 
förgår, 

lösningarna 
består 

38* Framhäva vikten av 
lokala behandlings-
åtgärder för unga 

arbetslösa. 

Arbetslösa som är 25 år eller 
yngre utgör gruppen som de 

flesta lokala 
aktiveringsverksamheter väljer 
att satsa på mest idag. Statistik 

på ökade aktivitetsinsatser 
räcker inte – det viktigaste är 

data på verkningsgraden. 
 

17 Josefsson 
(2007)  

[Medel] 
 

Ung och 
arbetssökande 

en studie av 
ungdomars 
erfarenheter 

19* Beskriva och 
analysera unga 

vuxnas erfarenheter 
och upplevelser av 
arbetslöshet, samt 

hur de ser på 
möjligheterna att 

etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

De unga lägger orsaken för sin 
arbetslöshet på orealistiska 
krav från arbetsgivare och 

myndigheter. Stöd från 
aktiveringsinsatser uppfattas 

som kontrollfunktion. De 
skapar också strategier för att 

hantera arbetslösheten, ex 
genom strukturbyggande 
aktiviteter såsom fysisk 

aktivitet och socialt umgänge. 
 

18 Jönsson 
(2003)  
[Hög] 

 

Arbetslöshet, 
ekonomi och 

skam – om att 
vara arbetslös 

i dagens 
Sverige 

2,143 
** 

Undersöka 
arbetslöshetens 

sociala 
konsekvenser och 

tolka upplevelser av 
arbetslöshet genom 

ekonomi-skam 
modellen. 

 

Det finns ett starkt samband 
mellan ekonomisk stress, 
skamkänslor, samt ohälsa. 

Utsatta individer har vilja att 
bli fri från Socialtjänsten och 
ekonomiska bistånd. Det är 

skamfullt att inte vara 
självständig. 

19 Korpi 
(2001)  
[Hög] 

 

Accumilating 
Disadvantage 

6,000 
** 

Analysera hälsa i 
samband med att gå 

in i och ut ur 
arbetslöshet, samt 
hur arbetslöshet 
påverkar hälsan. 

 

Ohälsa riskerar att orsaka både 
arbetslöshet, såväl som att 

hålla fast individen i 
arbetslöshet. 

20 Milton 
(2006)  
[Hög] 

 

Arbete i stället 
för bidrag? 

Om 
aktiveringskra

ven i 
socialtjänsten 
och effekten 

för de 
arbetslösa 

bidragstagarn
a 

509 
** 

Studera effekterna 
av Uppsala-

modellen och dess 
metoder inom 

aktiveringspolitiken
, samt att jämföra 

dess resultat 
gentemot den mer 

traditionella 
metoden som har en 
mer ”omfördelande 

diskurs”. 
 

Det hittades inga större 
skillnader på längden av 

försörjningsstödstagandet eller 
möjligheterna att få fast 
anställning eller vidare 

utbildning. Det fanns små 
indikationer på att fler klienter 

återkom, efter kortare 
perioder, och ansökte om 

ekonomiskt bistånd i Uppsala-
modellen. För hårda 

aktiveringskrav är inte 
motivationshöjande för 

individen. 
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22 Nybom 
(2012)  
[Hög] 

 

Aktivering av 
socialbidragst

agare – om 
stöd och 
kontroll i 

socialtjänsten 
 

372 
** 

Undersöka 
aktiveringspolitiken 
både vad gäller stöd 

samt kontroll. 

Socialsekreterarna har 
fördomar om de 

försörjningsstödssökande 
klienterna utifrån stereotyper. 
Aktiveringsinsatserna är för få 

klienter inriktade på 
kompetenshöjande aktivitet. 

Går ej att dra slutsats om 
aktiveringsinsatser och krav 

leder till arbete, inte heller att 
anledningen till att vissa 

klienter fått arbete berott på 
aktiveringsinsatserna och 

kravställandet. 
 

24 Rantakeisu 
(2002)  
[Hög] 

 

Arbetslösheten
s olika 

ansikten 
 

502* Undersöka de 
sociala och 

hälsorelaterade 
konsekvenserna 

med arbetslöshet. 

Enligt resultaten finns både ett 
ekonomiskt och psykologiskt 

behov av att ha arbete om man 
är arbetskapabel. Folkhälsan 

stiger med minskad 
arbetslöshet. 

 

26 Stranz 
(2007)  

[Medel] 
 

Utrymme för 
variation – om 

prövning av 
socialbidrag 

121* Undersöka 
skillnader i 

beviljandet och 
avslåendet av 

ekonomiskt bistånd 
på olika svenska 

socialkontor. 

Stora skillnader i hur 
socialsekreterarna gör sina 

bedömningar hittades. Vissa 
orsaker beror på 

organisatoriska skillnader, 
samt att attityden bland 

socialsekreterarna påverkade 
bedömningarna mycket. 

Regler kring det ekonomiska 
biståndet i samband med 

professionellt omdöme, ger 
mer utrymme för 

socialsekreterarnas åsikter och 
individuella sållning. 

 
27 Thorén 

(2008)  
[Hög] 

 

”Activation 
Policy in 
Action” 

92* Undersöker 
implementeringen 

av 
aktiveringsinsatser 

på gräsrotsnivå. 
 

Klienterna riktas mot att 
anpassa sig efter eftertraktat 

”klientbeteende” hos 
socialsekreteraren. I och med 

detta så ges klienten mer 
förmåner. Politikerna uttryckte 

vikten av individuell 
bedömning och 

individanpassade lösningar, 
men även vikten av att 
reducera utgifter från 
ekonomiska bistånd. I 
praktiken blev därför 

individuella bedömningar och 
klientfokus på insatserna 

endast symboliska. 
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* Kvalitativ utformad undersökning 
**Kvantitativ utformad undersökning. 
 

28 Ulmestig 
(2007) 
[Hög] 

På gränsen till 
fattigvård? En 

studie om 
arbetsmarknas

politik och 
socialbidrag 

201* 
kom-
muner 

Undersöka hur 
arbetsmarknadspolit

iken organiseras i 
praktiken för att 
förstå vad som 

erbjudits arbetslösa 
socialbidragstagare 
mellan åren 1989-

2002. 

Arbetsförmedlingen ändrade 
inställningen till de arbetslösa 

och satte istället in dem i 
aktiveringsinsatser genom 

kommunen som var betydligt 
mer baserade på sanktioner. 
Insatsernas avsikt var inte 

enbart att hjälpa klienten få ett 
jobb, utan också för att få 
klienten att sluta leva på 

ekonomiskt bistånd – vilket 
var kostsamt för kommunen. 

 

29 Underlid 
(2005)  

[Medel] 
 

Poverty and 
experiences of 

social 
devaluation 

25* Utforska social 
devalvering hos 

arbetslösa personer 
med bristande 

ekonomi. 

Intervjupersonerna kände sig 
kränkta och mindre 

respekterade av folk i gemen. 
De visste även att de andra 

hade fördomar. I gemen 
stigmatiseras arbetslösa av 

samhälle och media. Istället 
för att hitta lösningar, blir de 

istället skuldbelagda. 
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