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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att utifrån professionellas kunskaper och unga vuxnas upplevelser 

undersöka hur bestämmelsen i 4 kap 4 § SoL används i praktiken samt om den möjliggör 

chansen till självförsörjning. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med 

försörjningsstödshandläggare, vägledare och unga vuxna med anknytningar till 

undersökningsområdet. Studien är induktiv med ett hermeneutiskt förhållningssätt och 

materialet har analyserats med hjälp av Maslows behovshierarki, empowerment teori samt 

tidigare forskning. Resultatet visade på att en kompetenshöjande insats i slutändan ska leda 

till självförsörjning, men även utvecklar deltagarnas psykiska välbefinnande. Även om 

deltagandet i den kompetenshöjande verksamheten är ett krav för att få försörjningsstöd, har 

de unga vuxna en positiv upplevelse av verksamheten och vägledarna i motsats till tidigare 

forskning. Anledningen till det positiva resultatet tycks bero på det individuella stödet och 

utformningen.  

Nyckelord: försörjningsstöd, arbetslöshet, socialtjänsten, arbetsmarknadspolitik, 

empowerment, Maslow 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was that based on professionals' knowledge and experiences of 

young adults explore how the provision in chapter 4 § 4 SoL used in practice and whether it 

allows the chance to self-sufficiency .This was done through qualitative interviews with 

welfare benefits administrators, counselor , and young adults with connections to the subject 

.The study is inductive with a hermeneutic approach and the material has been analyzed 

using Maslow's hierarchy of needs , empowerment theory and previous research. The result 

showed that a competence-raising effort will ultimately lead to self-sufficiency, but also 

develops the participants' psychological well-being. Although participation in skill-enhancing 

activity is a requirement to receive welfare benefits, the young adults have a positive 

experience of the activities and counselors in contrast to previous research. The reason for 

the positive outcome seems to depend on the individual aid and the design. 

 

Keywords: social benefits, unemployment, social services, labour market policy, 

empowerment, Maslow 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION ....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och Frågeställningar ...................................................................................... 2 

1.3 Centrala begrepp ..................................................................................................... 2 

1.3.1 Unga vuxna ...................................................................................................... 2 

1.3.2 Kompetenshöjande insats ................................................................................ 2 

1.3.3 Kompetenshöjande verksamhet ....................................................................... 2 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................3 

2.1 Aktiveringsinsatser och socialtjänsten.................................................................. 3 

2.2 Kompetenshöjning/verksamhet ............................................................................. 4 

2.3 Deltagarnas erfarenheter ........................................................................................ 5 

2.4 Sammanfattande reflektioner ................................................................................. 6 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV ...........................................................................................7 

3.1 Maslows behovshierarki ......................................................................................... 7 

3.2 Empowerment .......................................................................................................... 8 

4 METOD OCH MATERIAL .............................................................................................. 10 

4.1 Metodval ..................................................................................................................10 

4.2 Datainsamling och genomförande ........................................................................10 

4.3 Databearbetning och analysmetod .......................................................................11 

4.4 Validitet och reliabilitet ..........................................................................................11 

4.4.1 Validitet ...........................................................................................................11 

4.4.2 Reliabilitet .......................................................................................................12 

4.5 Etiska ställningstaganden .....................................................................................12 

5 RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 13 

5.1 Kompetenshöjande insats .....................................................................................13 

5.2 Kompetenshöjande verksamhet 1 .....................................................................14 



5.3 Kompetenshöjande verksamhet 2 .........................................................................16 

5.3.1 Unga vuxnas upplevelser av verksamheten ....................................................17 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................19 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................21 

6.3 Slutsatser ................................................................................................................22 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 24 

 

BILAGA A 

BILAGA B 

BILAGA C 

BILAGA D 

BILAGA E 

BILAGA F 

BILAGA G 

 



1 

INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund 

I det svenska samhället (Panican & Olofsson, 2013) har arbetslösheten bland unga vuxna 

visat sig vara en tilltagande utmaning och fler än tidigare blir fast i ett ihållande utanförskap. 

Anledningen till detta antas bero på att unga vuxna jämfört med äldre i större utsträckning 

saknar arbetslivserfarenhet och meriter. Dessutom har den generella utbildningsnivån höjts i 

samhället samtidigt som många saknar gymnasiekompetens. Utbildningsperioderna och 

etableringsfasen är längre idag och risken för social marginalisering är större hos unga vuxna 

än resterande befolkning (Panican & Olofsson, 2013). 

När Sverige under 1990-talet befann sig i ekonomisk kris var arbetslösheten hög och de som 

drabbades hårdast var de med en svag anknytning till arbetsmarknaden (Junestav, 2008). 

Under denna tid fördubblades andelen fattiga bland de i åldrarna 18 till 24 år och sedan dess 

är det bland de unga vuxna som fattigdomen har varit som störst. De senaste årtiondena har 

unga vuxnas förutsättningar för försörjning, familjebildning, boende, 

arbetsmarknadsetablering och ekonomiskt oberoende förändrats markant (Panican & 

Olofsson, 2013). 

Då de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som Arbetsförmedlingen stod för inte 

längre räckte till fick kommunerna ett ökat ansvar för de arbetslösa. Samtidigt skärptes 

villkoren för arbetslöshetsförsäkringen och ersättningarna sänktes. Detta medförde att det 

blev ett ökat tryck på kommunernas socialtjänst som var tvungna att begränsa rätten till 

bidrag samt öka kravet på motprestation i form av en arbets- eller sysselsättningsåtgärd 

(Junestav, 2008). För att förhindra att unga vuxna skulle drabbas av passivitet efter ett 

långvarigt försörjningsstödsmottagande tillkom en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen , 4 

kap. 4 §. Genom den har socialtjänsten möjlighet att begära att unga vuxna som uppbär 

försörjningsstöd ska delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet (Socialstyrelsen, 

2013). En kompetenshöjande verksamhet ska enligt Socialtjänstlagen: 

… syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. 

Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas 

med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar 

(2001:453).  

Socialt arbete som akademiskt ämne har som främsta att uppgift är att studera hur 

socialarbetare kan främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Utsatta grupper 

behöver få förutsättningar för att leva under jämlika livsvillkor (Rantakeuisu, Kuusela, & 

Karlsson, 2013). Unga vuxna är en prioriterad grupp inom det sociala arbetet och 
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arbetsmarknadspolitiken. Då det framkommit att en kompetenshöjande insats kan ses både 

som ett krav på motprestation och en möjlighet till att bli självförsörjande är föreliggande 

studie tänkt som en granskning av bestämmelsen för att se hur den följs i praktiken.  

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån professionellas kunskaper och unga vuxnas upplevelser 

undersöka hur bestämmelsen i 4 kap 4 § SoL används i praktiken samt om den möjliggör 

chansen till självförsörjning.  

1. Vad är en kompetenshöjande insats enligt försörjningsstödshandläggarna som ger 

den? 

2. Hur kan en kompetenshöjande verksamhet se ut enligt vägledarna som arbetar där? 

3. Hur upplevs insatsen av de unga vuxna? 

1.3 Centrala begrepp 

Här nedan presenteras begrepp för att ge en ökad förståelse inför vidare läsning av denna 

studie.  

1.3.1 Unga vuxna 

Med vår definition av begreppet unga vuxna avser vi personer i åldern 18 till 29 år. På en av 

de undersökta verksamheterna var målgruppen 18 till 29 år och kallades för unga vuxna. Vi 

har därför valt att använda det åldersspannet. Under avsnittet tidigare forskning samt i 

resultatet förekommer även benämningen deltagare. 

1.3.2 Kompetenshöjande insats  

En person som tar emot försörjningsstöd och inte har erbjudits en passande 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, kan genom en insats bli begärd av att under en tidsperiod 

delta i kompetenshöjande verksamhet anvisad av socialnämnden. Målet med insatsen är att 

den enskilde ska bli självförsörjande (2001:453). Under avsnittet tidigare forskning 

förekommer även benämningen aktiveringsinsats. 

1.3.3 Kompetenshöjande verksamhet 

Efter att ett beslut har tagits om en kompetenshöjande insats blir den unge vuxne inskriven 

på en kompetenshöjande verksamhet. Där ska de höja sin kompetens genom att delta i 

aktiviteter som till exempel jobbsökning och individuella samtal med jobbcoacher. 



3 

Socialtjänstlagen uttrycker att kompetenshöjande verksamheter ska bidra till att stärka den 

enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden (2001:453). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning hittades genom sökningar via högskolebibliotekets databaser Social 

Abstract Services, Google Scholar och SwePub. Sökorden skrevs både på engelska och 

svenska och var bland annat: socialtjänsten, arbetslöshet, försörjningsstöd, aktivering och 

arbetsmarknadspolitik. Det var svårt att hitta artiklar med sökordet kompetenshöjande 

verksamhet. Sex artiklar valdes ut och forskningen berörde främst deltagares upplevelser av 

aktiveringsinsatser och försörjningsstöd. Aktiveringsinsatserna som respondenterna i den 

tidigare forskningen fick gavs både från socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.  

2.1 Aktiveringsinsatser och socialtjänsten 

I Marston och McDonalds (2008) studie intervjuades 75 långtidsarbetslösa personer som 

deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i Australien. Syftet med studien var att ta reda på 

ifall de tyckte att aktiveringsprogram var effektiva på så sätt att de ökade deras chanser till att 

känna självtilltro och att få ett lönearbete. Resultat visade att i Australien erbjöds 

aktiveringsinsatser till olika grupper beroende på deras behov. De kunde antingen ses som 

att de stod nära arbetsmarknaden eller att de hade någon form arbetshinder de behövde 

fokusera på först. Även andra studier undersökte vilken typ av aktiveringsinsatser som 

erbjöds. Nybom (2013) studie syftade till att studera vad som kunde påverka vilken typ av 

aktiveringinsats försörjningsstödstagare fick, samt hur utsatta de var för tvång. 

Datainsamlingen skedde med intervjuer och enkäter och respondenterna var 372 

försörjningsstödstagare i varierande åldrar från fyra kommuner i Sverige. Resultaten visade 

att de försörjningsstödstagare som saknade utbildning och arbetslivserfarenhet främst erhöll 

jobbaktivering för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. De försörjningsstödstagare som 

istället saknade arbetsmotivation erhöll en resursaktivering i form av studier och praktik. De 

som hade någon form av arbetshinder hade större chans att få en resursaktivering. De med 

arbetshinder som narkotikamissbruk hade en lägre sannolikhet av få en aktiverinsats över 

huvud taget. Ju längre en person hade haft försörjningsstöd, desto större var sannolikheten 

att få jobbaktivering. Försörjningsstödstagare under 25 år hade en högre sannolikhet till att 

få en jobbaktivering jämfört med äldre. Även Breidahl och Clements (2010) resultat visade på 

en överrepresentation av unga försörjningsstödstagare bland de med aktiveringsinsats, vilket 

berodde på efterfrågan av tidig aktivering för de unga vuxna utan arbete. Studien byggde på 

intervjuer med 592 försörjningsstödstagare mellan 18 till 64 år. Syftet med studien var att 

undersöka om aktiverande arbetsmarknadspolitik i Danmark hade en påverkan på social 

marginalisering hos långtidsarbetslösa. Urvalet delades in i två grupper: en grupp som hade 

deltagit i aktiveringsprogram under de senaste fem åren och en kontrollgrupp som inte hade 
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deltagit i någon aktivering. Resultaten visade att för de försörjningsstödstagare som var 

under 30 år var det obligatoriskt att delta i en aktiverinsinsats efter 13 veckor med 

försörjningsstöd. Eftersom resultatet inte visade någon signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna var slutsatsen att en aktiveringsinsats kanske inte hade någon inverkan på social 

marginalisering (Breidahl & Clements, 2010).  

 

Ulmestig (2013) undersökte hur försörjningsstödstagare berördes av 

försörjningsstödshandläggning och arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet var att se hur 

unga arbetslösa upplevde socialtjänstens individuella behovsprövning. Datainsamlingen 

bestod av intervjuer med 68 arbetslösa försörjningsstödstagare i åldrarna 18 till 24 år, samt 

gruppintervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten i åtta kommuner i Sverige. 

Ulmestigs (2013) resultat visade att den individuella behovsprövningen hade en 

grundläggande betydelse för arbetet med unga arbetslösa. En strategi var att upprätta 

individuella handlingsplaner. Resultaten visade dock att det var först när de unga arbetslösa 

var inskrivna på en verksamhet som de hade störst möjlighet att påverka handlingsplanen, 

och inte tidigare under handläggningen av socialtjänsten. Resultatet visade att en kommun 

istället använde handlingsplanen som ett sätt att villkora försörjningsstöd med krav på 

närvaro. Handlingsplaner erbjöds inte av alla kommuner i studien vilket gjorde att många 

unga inte uppfattade att de hade möjlighet till inflytande. De insatser som erbjöds berodde på 

vilka ekonomiska resurser de olika kommunerna hade. De unga gav en positiv bild av 

socialtjänsten och många ansåg att de kände sig förstådda av handläggarna. Dock var en 

negativ bild som framfördes att de fick insatser som kändes helt fel för dem och då försvann 

deras motivation. Om handläggarna hade gjort en individuell behovsprövning innan de 

beslutade om insats hade den kunnat vara mer anpassad efter den unge och istället ökat 

dennes motivation.    

2.2 Kompetenshöjning/verksamhet 

Panican och Ulmestigs (2011) intervjuade sex deltagare och fem personal på en 

aktiveringsverksamhet i Sverige i syfte att förstå mer om makten som utövades där i 

relationen mellan socialarbetare och deltagare. Resultaten visade att personalen på 

verksamheten fick sitt uppdrag om aktiveringsinsatser från socialtjänsten och 

Arbetsförmedlingen. Personalens främsta uppgift var att hjälpa deltagarna att komma ut i 

arbete och att bli självförsörjande. Personalen beskrev sina arbetsuppgifter som att hjälpa 

deltagarna med jobbsökande och att de även hade enskilda privata samtal när en deltagare 

ville prata om något. De skulle även motivera deltagarna, skapa trygghet och hopp samt 

hjälpa deltagarna att knyta kontakter och ta kontakt med andra myndigheter. Personalen 

bestämde aktiviteterna i verksamheten. Deltagarna ville ha mer omväxlande uppgifter för att 

bli nyfikna och mer motiverade. Deltagarna önskade även att personalen inte skulle dra sig 

undan på sina kontor under rasterna, utan att de skulle sitta och fika tillsammans med dem. 

Aktiveringsinsatsen (Panican & Ulmestig , 2011) ifrågasattes av deltagarna som var kritiska 

till förväntningarna som fanns på dem. De tyckte att det var meningslöst med jobbsökande 

på dator i sex timmar om dagen vilket personalen även ansåg kunde uppfattas hopplöst. 

Verksamheten upplevdes av deltagarna som en sorts förvaring (Panican & Ulmestig, 2011), 
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vilket även respondenterna i Angelins (2009) studie uppgav. Angelin (2009) intervjuade 74 

långtidsarbetslösa unga vuxna med försörjningsstöd i syfte att ta reda på deras syn på 

aktiveringsinsatser. De upplevde att de enbart gavs aktiveringsinsatser för att förvaras på en 

verksamhet istället för att gå hemma.  

 

2.3 Deltagarnas erfarenheter  

Nybom (2013), Panican och Ulmestig (2012), Marston och McDonald (2008) och Angelin 

(2009) tog alla upp tvånget som upplevdes med aktiveringen. Nyboms (2013) studie beskrev 

det också som en utsatthet för tvång i form av indraget försörjningsstöd ifall de aktiverade 

deltagarna inte uppfyllde närvarokravet i de verksamheter de var inskrivna i. Det framkom 

dock att de med dålig hälsa hade lägre sannolikhet att drabbas av sanktioner. Deltagarna i 

Panican och Ulmestigs (2011) studie uppgav att de blev av med sitt ekonomiska stöd från 

socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen om de vägrade delta i verksamheten. I lagen fanns 

det möjlighet för försörjningsstödshandläggaren att sluta betala ut eller minska det 

ekonomiska stödet om en deltagare hade ogiltig frånvaro. Både personalen och deltagarna 

gav en bild av att närvaron var ett tvång. Resultaten från Marston och Mcdonalds (2008) 

studie visade att deltagarna upplevde att de blev kontrollerade av personalen, att de skötte 

sina åtaganden för att vara berättigade till sociala förmåner. Möjligheten att få behålla de 

sociala förmånerna var det enda som motiverade en del av de arbetslösa till att delta i de 

olika programmen. Aktiveringsinsatser och praktik hade gett många av respondenter i 

Angelins (2009) studie en känsla av vanmakt då de kände att de levde sina liv på andras 

villkor och att behöva underordna sig socialtjänstens direktiv. De kände att det fanns ett 

underliggande tvång då de inte såg att de hade en möjlighet att inte delta. Likaså i Ulmestigs 

resultat (2013) kände sig många unga styrda av försörjningsstödshandläggarna och förstod 

inte den byråkratiska processen. De såg inte sin rätt att kunna påverka vilket medförde att de 

hamnade i ett maktunderläge. De unga arbetslösa kände sig accepterade så länge att de följde 

socialtjänstens krav, och deltog i de insatser socialtjänsten ansåg att de behövde, vilket 

Ulmestig menar kan ses som en villkorad rätt att påverka.  

Den tidigare forskningen tog även upp hur deltagarna upplevde aktiveringsinsatserna. I 

Angelins (2009), Marston och McDonald (2008) samt Breidahl och Clements (2010) 

resultatet fanns det deltagare som hade negativa erfarenheter av aktiveringsinsatser.  

Angelins (2009) studie visade även att få unga vuxna såg sin praktik som givande eller 

möjlighetsskapande. När de inte erhöll någon anställning tog de det som ett bevis på sin egen 

otillräcklighet. Istället för att bygga upp självkänsla hade insatserna haft en nedbrytande 

påverkan på en del respondenter och upplevts som ett hinder. Arbetsförmedlingen och 

socialtjänstens uppfattning om att aktiveringsinsatserna kunde leda till anställning delades 

inte av de unga vuxna. Överlag upplevdes aktiveringsinsatserna i Angelins (2009) studie som 

negativa och meningslösa, en uppfattning som respondenterna i Marston och McDonalds 

(2008) studie delade. Respondenterna såg sitt deltagande som ett slöseri med tid. Dels för att 

de ansåg att det inte ledde till att få ett arbete, och dels för att de inte tyckte att den 

obligatoriska jobbsökarträningen var anpassad till deras kunskaps- och erfarenhetsnivå. De 

upplevde dessutom att jobbcoacherna var överarbetade och dåligt utbildade samt att de gav 

verkningslösa råd. Respondenterna beskrev att de upplevde känslor av hopplöshet, ilska och 
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förnedring och att programmen inte ökade deras känsla av självtilltro eller känsla av eget 

handlingsutrymme. De insatser som erbjöds var dåligt utrustade för att förbättra självtilltron 

och öka möjligheter till självförsörjning och få av deltagarna fick ett arbete under studiens 

gång. Studien visade även att de arbetslösa upplevde att de kunde få vänta ett bra tag innan 

de ens fick träffa en jobbcoach. Alltså handlade det inte om tidiga interventioner för att 

motverka arbetslöshet. Programmen var dessutom tidsbegränsade till sex till åtta veckor och 

under den tiden hann inte deltagarna införskaffa sig långsiktiga investeringar för framtiden i 

form av utbildning, utan det handlade mer om kortsiktig jobbsökarträning. Även i Breidahl 

och Clements (2010) studie fanns dåliga erfarenheter av aktiveringsprogrammen. Nitton 

procent av deltagarna uppgav att deras deltagande i aktiveringsprogrammen mer troligt hade 

skadat deras självkänsla än att den hade förbättrat den. Ungefär hälften av 

försörjningsstödstagarna i båda grupperna uppgav att de hade ett lågt fysiskt välmående  

 

Det fanns även de som hade positiva upplevelser vilket Marston och McDonald (2008), 

Breidhahl och Clements (2010) samt Angelin (2009) tog upp.  

Fokus i de positiva utsagorna i Marson och McDonalds (2008) resultat låg på kvalitén på 

relationen till jobbcoachen, vilken i sin tur hade en inverkan på hur de respondenterna 

uppfyllde sina krav och förpliktelser. En bra jobbcoach var enligt respondenterna någon som 

lyssnade på dem och bemötte dem med respekt. Mindre än tio procent av respondenterna 

hade positiva erfarenheter av förbättringen av deras motivation och framtida 

anställningsmöjligheter. (Marston & McDonald, 2008). I Breidahl och Clements (2010) 

resultat hade fler respondenter en positiv syn på aktiveringsinsatser, då 43 procent av 

försörjningsstödstagarna angav att deras deltagande i aktiveringsprogrammen hade 

förbättrat deras självkänsla. Självförtroendet hos respondenterna var generellt högt och de 

yngsta deltagarna gav de mest positiva bedömningarna av aktiveringen. I Angelins (2009) 

studie kunde synen på aktiveringsinsatserna ge olika uppfattningar om dem. En del 

förväntade sig att praktiken skulle leda till ett arbete medan en del såg det som 

kompetenshöjande på lång sikt. De respondenter som hade en mer positiv bild menade att 

insatsen gav dem en strategi att hantera rastlösheten en långtidsarbetslöshet kunde innebära. 

2.4 Sammanfattande reflektioner  

Den tidigare forskningen gav i stora drag ett negativt perspektiv på de aktiveringsinsatser 

som fanns för arbetslösa och försörjningsstödstagare. Eftersom alla länder har olika 

arbetsmarknadsåtgärder var forskning som hade gjorts i Sverige till stor användbarhet för 

denna studie. Det är även tydligt att självförsörjning som mål är ett universellt fenomen som 

frambringar liknande känslor hos respondenter från olika delar av världen. Det finns mycket 

ny forskning inom ämnen som arbetslöshet och aktiveringsinsatser vilket visar på dess 

aktualitet i dagens samhälle. Den tidigare forskningen som presenterats tar mestadels upp de 

deltagarnas perspektiv och därför hittades väldigt lite forskning utifrån socialarbetarnas 

perspektiv. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Maslows behovshierarki är en teori som vi tycker tydliggjordes i respondenternas svar och 

därför valde vi att använda den i vår studie. Det är en tydlig modell som beskriver de behov 

som en individ har och varför de är viktiga att tillgodose. Maslows behovshierarki är 

användbar eftersom den är oberoende av vilken kulturell eller samhällelig bakgrund en 

människa har, en utgångspunkt som var viktig för oss när vi i analysen av resultat. 

Empowerment är en teori som passar med studiens koppling till den kompetenshöjande 

insatsen. I många av respondenternas svar urskildes en vilja till samhällsförändring genom 

empowerment. Samhället har ett behov av empowerment, eftersom det både är en teori och 

en metod som fortfarande är aktuell. Maslows teori ger en bra grundförståelse till den 

mänskliga motivationen och de behov som finns. Båda teoriernas mål är att individen ska 

utveckla sig själv, men vägen dit beskrivs på olika sätt. Dessa teoretiska utgångspunkter 

tillsammans vara till hjälp för att skapa en förståelse för hur individen kan nå olika mål i 

livet, i det här fallet självförsörjning. För att förtydliga Maslows teori används Parrish (2012) 

tolkning av Maslows behovshierarki.  

3.1 Maslows behovshierarki 

En behovshierarki (Maslow, 1987) är en förklaringsmodell som används för att beskriva hur 

människans behov är rangordnade. De fysiska behoven är de behov som människan 

prioriterar först i behovshierarkin. De fysiska behoven består av människans homeostas och 

aptit. Parrish (2012) beskriver det som att de fysiska behoven även inkluderar att ha en 

bostad. De fysiska behoven (Maslow, 1987) är de starkaste av alla behoven eftersom en 

människa som saknar mat, trygghet och självkänsla prioriterar maten först. När de fysiska 

behoven är tillfredsställda uppkommer trygghetsbehoven som består av behov av stabilitet 

och skydd samt frihet från rädsla, kaos och ångest. Parrish (2012) skildrar det som ett 

psykologiskt och fysiskt behov av trygghet, och att de som inte får trygghetsbehovet 

tillfredsställt kan utsättas för misshandel, angrepp eller kriminalitet. Parrish (2012) tar upp 

att arbetsplatsens miljö ska uppfylla de grundläggande trygghetsbehoven och faktorerna 

respekt, tillhörighet och värdighet för att kunna stödja individen till att nå sin fulla potential.  

När de fysiska behoven (Maslow, 1987) och trygghetsbehoven är tillfredsställda uppkommer 

kärlek- och samhörighetsbehoven som innefattar att ge och ta emot ömhet. En person som 

har otillfredsställda kärleks- och samhörighetsbehov kommer att hungra efter att ha 

relationer med andra människor. Parrish (2012) framhäver att tillfällen då dessa behov inte 

tillgodoses är när en individ blir övergiven, lever isolerad eller har relationsproblem. 

Nästa nivå i hierarkin (Maslow, 1987) är självkänslobehoven och handlar om att människor i 

olika grad har ett behov av en högt värderad och stabil självbild och kan klassificeras i två 

delar. Den första delen består av behovet av styrka, prestation, tillräcklighet, sakkunskap, 

kompetens, självförtroende, oberoende och frihet. Parrish (2012) tar upp att det är kognitiva 

behov som handlar om att söka förståelse och kunskap genom färdigheter och utbildning för 

att erhålla sin fulla potential. Den andra delen (Maslow, 1987) av självkänslobehoven består 
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av behovet av anseende och prestige i från andra människor i form av status, ära, 

berömmelse, dominans, uppmärksamhet, erkännande, betydelse, värdighet och 

uppskattning. Parrish (2012) benämner denna del som bekräftelsebehov där fokus ligger på 

erkännande och uppskattning från andra. Individer som arbetar under pressade och mycket 

svåra förhållande är exempel på de som kanske inte får bekräftelsebehoven tillgodosedda.  

Om självkänslobehoven (Maslow, 1987) uppnås kan det leda till känslor av självförtroende, 

värde, styrka, förmåga, tillräcklighet samt att känna sig nödvändig och användbar i världen. 

Men ett hindrade av att uppfylla självkänslobehoven kan leda till känslor av hjälplöshet, 

underlägsenhet och svaghet. När alla ovan nämnda behov är tillfredsställda kan behovet av 

självförverkligande uppkomma. Självförverkligande är det mest individuella av de alla behov 

och handlar om att förverkliga sig själv och sin egen potential (Maslow, 1987). Enligt Parrish 

(2012) ansåg Maslow att få individer uppnår det behovet, eftersom de flesta är upptagna av 

att tillgodose behov på de lägre nivåerna i hierarkin.  

3.2 Empowerment  

Empowerments ursprung (Askheim, 2007) finns i ordet power. Teorin har en positiv 

människosyn där människan ses som ett handlande/aktivt subjekt som vet/vill sitt eget bästa 

om de rätta förhållandena skapas. Individens livssituation och samhällets strukturella 

förhållanden har ett samband individens position i samhällsstrukturen inte är given av 

naturen, den är resultatet av historiska processer skapade av människan (Askheim, 2007). 

En viktig del av empowerment är enligt Starrin (1997) att individen kämpar sig till makten 

utan att vänta på att någon annan ska ge tillstånd, det handlar om ett aktivt 

kommandotagande. Empowerments centrala delar är självtillit, stolthet, kontroll, makt och 

motsatser till empowerment är hjälplöshet, hopplöshet, maktlöshet och alienation  

Det finns vissa förutsättningar för att empowerment ska fungera bra. Enligt Løken (2007) är 

tryggheten är en viktig känsla för att människor ska våga utvecklas. I gemenskap med 

jämlikar kan erfarenheter och kunskap utbytas och bli till en hjälp för individen och andra. 

Det är viktigt (Askheim, 2007) att visa att individen inte är ensam om sina problem. Målet 

med empowerment är att individen ska förändra sina villkor, ta sig ur en maktlös position 

och få makt över sitt eget liv. Individen ska kunna motarbeta förtryckande krafter och veta 

hur den ska agera under rådande samhällsstrukturer. Individens kunskap, färdigheter, 

handlingsförmåga, självförtroende ska ökas och individens självbild ska förbättras (Askheim, 

2007). 

Det är viktigt (Løken, 2007) att stötta och uppmuntra individen. Empowerment (Starrin, 

1997) handlar om att människor genom inriktade aktiviteter ska öka kontrollen över sina liv. 

Aktiviteter och processer (Askheim, 2007) ska bli igångsatta hos individen och individens 

självkontroll ska förstärkas. Aktiviteterna (Starrin, 1997) kan innefatta att utveckla hur 

individen tänker om sig själv så att individen känner att den har förmåga att genomföra en 

handling, känner sig värdefull eller att den har tillit till andra och sig själv. Aktiviteterna kan 

även uppmärksamma individen om att samhällsstrukturer kan förändras och modifieras. 

Individen (Løken, 2007) ska medvetandegöras om hur sambandet ser ut mellan samhälleliga 



9 

förhållanden och dennes livssituation. Starrin (1997, s.13) beskriver vad empowerment 

refererar till: ”… både till den subjektiva erfarenheten och till den objektiva verkligheten, 

både till människans inre och yttre förhållanden, både till insikt och utsikt, både till känsla 

och kunskap. Empowerment är således både en process och ett mål. “ Individen (Tengqvist, 

2007) behöver få göra saker själv, ta ansvar, vara delaktig, få inflytande och vara aktör i sitt 

eget liv. 

Sociala rörelsers mobilisering (Starrin, 1997) är ett exempel på empowerment. Mobilisering 

handlar om att mobilisera samt aktivera materiella och mänskliga resurser. Sociala rörelser 

bildas för att människor är i samma svåra situation och det finns en förhoppning om att 

kunna ta sig ur den genom ett kollektivt handlande. För att kunna förstå hur sociala rörelser 

växer fram är det viktigt att se till de gemensamma upplevelserna. En grupp kan förändras 

från att beskrivas utifrån yttre kännetecken som till exempel arbetslöshet till en grupp med 

identifikation och samkänsla på grund av de gemensamma upplevelserna. Det finns tre 

utvecklingsstadier (Starrin, 1997) som beskriver denna förändring och de skapar tillsammans 

förutsättningarna för empowerment. Det första stadiet är det kunskapsmässiga stadiet. I det 

första stadiet skapas en kunskapsmässig medvetenhet om ens egen samhällsposition, 

maktens fördelning i det sociala systemet och de egna intressena i detta system. I det andra 

stadiet ökar medvetenheten till att innefatta känslor. En medvetenhet skapas kring de egna 

känslorna till sin samhällsposition och till de dominerande samhällsgrupperna. I det tredje 

stadiet finns viljan att förändra maktfördelningen med avsikten att ändra sina egna sociala 

förhållanden och med detta flytta fram de egna positionerna för att kunna förverkliga de egna 

intressena (Starrin, 1997).  

En annan viktig aspekt (Starrin, 1997) av sociala rörelser när känslor av skam förändras till 

en känsla av stolthet. Samkänsla och gemenskap kan uppstå genom deltagandet i en social 

rörelse och stolthetskänslorna som finns i rörelsen kan ge andra medlemmar mening och 

mål. Det är viktigt att människor gör saker av egen motivation och egen vilja. Människor som 

har egna formulerade mål och som når dem genom egna ansträngningar känner sig 

tillfredsställda. ”Vad du som människa uppnår genom egna ansträngningar är verkligen ditt” 

(Starrin, 1997, s.28).  

Empowerment (Starrin, 1997) kan användas för att hitta lösningar på sociala problem då 

begreppet kan vara utgångsläget för ett tankesätt om att det alltid finns mer än en lösning på 

enskilda problem. Lösningen kan finnas i skenbart motsatta alternativ vilket betyder att 

sociala problem är mer komplex än vad vi tror. ”De kan förstås och lösas på mer än ett sätt 

och det finns ingen bästa lösning som är oberoende av tid, sammanhang och plats (Starrin, 

1997, s.19-20).”  

Empowermenttänket (Starrin, 1997) handlar om att människor har samma värde. För att en 

myndighetsperson ska kunna utgå från empowerment är det viktigt att ha ett språk som inte 

återspeglar ett under eller överförhållande. Individen som ska ses som ett subjekt som i 

princip är kapabel att styra sitt eget liv och språket ska inte användas till att objektifiera 

individen. Starrin (2007) nämner empowerment och paternalism som två olika synsätt som 

tillsammans kan skapa dilemman inom det sociala arbetet. Det paternalistiska synsättet 

kännetecknas av att människor kan se sig som experter på vad som är bäst för andra 



10 

människor. Inom det sociala arbetet kan det vara professionella inom en myndighet som 

anser sig vara experter över de utsattas liv. Då empowerment handlar om att människor ska 

ha makt över sina egna liv uppstår ett dilemma då de olika synsätten existerar. Paternalism 

kan ge ett sken av välmening men det är bedrägligt då den ställer krav på människor.  

Starrin (1997) tar upp att professionella inom välfärdssektorn skulle kunna mobilisera 

människor i kampen om respekt och människovärde. 

Att förneka den enskilda människan rätten att få deltaga, att få välja, att få bli hörd, att få 

diskutera, att få kritisera, att få protestera och utmana beslut som har att göra med de mest 

fundamentala existensförhållandena är att förneka individens mänskliga värde och bekräfta 

hennes maktlöshet och underordning (Starrin, 1997, s.31-32).  

4 METOD OCH MATERIAL  

4.1 Metodval     

I den här studien användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intresset låg i att genom de professionellas och de unga vuxnas perspektiv få 

ökad förståelse för den komplexa bild som de unga vuxna befann sig i. I studien var det 

viktigt att skapa ett helhetsperspektiv då flera faktorer samspelade med varandra. Med hjälp 

av en kvalitativ metod (Larsson, 2005) kan kunskapen om individen och dess subjektiva 

upplevelser nås och därigenom kan ett helhetsperspektiv skapas. För att kunna ta del av den 

kunskap som de unga vuxna och de professionella hade, genomfördes intervjuer. Genom att 

använda sig av en kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkman, 2009) kan mening hittas 

i intervjupersonernas erfarenheter och förståelsen ökas för deras perspektiv. I denna studie 

användes ett induktivt tillvägagångssätt för att förutsättningslöst kunna undersöka 

temaområdet. Det betyder (Bryman, 2011) att teorier genereras i resultatet, och därigenom 

bibehålls en öppenhet inför det insamlade resultatet.  

4.2 Datainsamling och genomförande 

Semistrukturerade intervjuguider (bilaga B-G) utformades, vilket innebär (Bryman, 2011) att 

frågor efter centrala teman upprättas, samt att det finns utrymme för följdfrågor till svar som 

kan komma att ses som betydelsefulla för studien. Pilotstudier genomfördes för att testa 

intervjufrågorna. Ett snöbollsurval användes, vilket innebär (Bryman, 2011) att personer som 

är viktiga för studiens tema först kontaktas som sedan förmedlar kontakten med 

intervjudeltagare. Först kontaktades en vägledare på en kompetenshöjande verksamhet i en 

kommun. Vägledaren valde ut en kollega samt två unga vuxna till intervjuer. Sedan mejlades 

en chef på socialkontor för ekonomiskt bistånd i en annan kommun, på grund av bristande 
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intresse från den ena kommunen. Chefen bifogade i sin tur missivbreven till två 

försörjningsstödshandläggare. Försörjningsstödshandläggarna kontaktade sedan oss och 

intervjuer bokades in. En av dessa försörjningsstödshandläggare gav oss sedan 

kontaktuppgifterna till en vägledare på en kompetenshöjande verksamhet som sedan 

bokades in för en intervju.  

Missivbrev (se bilaga A) bifogades i mejl till samtliga intervjudeltagare i förväg och innan 

varje intervju redogjordes för studiens syfte och de forskningsetiska principerna. 

Intervjutiden varierade i snitt från 20 till 30 minuter. Intervjuerna genomfördes på 

socialkontor för ekonomiskt bistånd samt två kompetenshöjande verksamheter. Sammanlagt 

genomfördes sju intervjuer som spelades in med samtycke från intervjudeltagarna. Enligt 

Bryman (2011) spelas kvalitativa intervjuer in på band för att intresset även ligger i hur 

intervjupersonerna säger saker och inte bara vad de säger. Eftersom vårt minne är begränsat 

underlättade inspelningen en noggrannare analys. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriberingen av intervjumaterialet (Bryman, 

2011) underlättar i att finna betydelsefulla återkommande teman i resultatanalysen. Därefter 

sammanställdes den insamlade empirin genom färgkodning för att lättare kunna urskilja 

mönster och plocka ut viktiga citat. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket 

innebär enligt Bryman innebär (2011) ett tolkande arbetssätt där samtal och text utgör det 

centrala. I hermeneutiska analyser skapas en förståelse till studieobjektet i den specifika 

kontext den befinner sig i. I analysen av en text ska informanternas perspektiv tydliggöra 

textens mening.   

4.4 Validitet och reliabilitet 

4.4.1 Validitet  

Om studien har lyckats undersöka det den hade för avsikt att undersöka anses den ha 

validitet, vilket innebär att studiens resultat är trovärdigt (Elofsson, 2005). För att stärka 

denna studies validitet lades ett stort arbete ner på att klargöra exakt vad som ska undersökas 

för att sedan kunna fånga in det som är meningsfullt för studiens syfte. För att öka denna 

studies validitet ytterligare använde sig författarna utav en triangulering. Bryman (2011) 

menar att en triangulering är sätt att öka studiens validitet och relevans som kan uppnås 

genom att använda sig av mer än en datakälla. För denna studie blev det vid det inledande 

skedet tydligt att det krävdes mer än en kunskapskälla för att besvara studiens 

frågeställningar. Utan trianguleringen hade inte en helhetsbild kunnat skapas då det finns 

personer med olika relationer till temat. Då oklarheter kring resultatet uppstod kontaktades 

respondenterna för att kunna minimera eventuella misstolkningar. Då vår förförståelse för 

ämnet var låg läste vi in oss på ämnet genom befintlig kunskap på internet innan 
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intervjuguiderna kunde utformas och undersökningen påbörjas för att relevanta frågor skulle 

kunna ställas. En extern validitet (Bryman, 2011) innebär att studiens resultat går att 

generalisera till den övriga populationen vilket vid kvalitativa studier kan bli problematiskt 

då urvalet är begränsat. Denna studies externa validitet var därför låg då resultatet inte 

kunde generaliseras på grund av urvalsstorleken.  

4.4.2 Reliabilitet 

Om studien kan genomföras på nytt och ge samma resultat oberoende av deltagare, tid och 

rum anses den vara reliabel då undersökningen har gått till på ett tillförlitligt sätt (Elofsson, 

2005). Inom kvalitativ forskning utforskas en social miljö i ständig förändring, vilket 

försvårar att studien kan upprepas och uppnå exakt samma resultat (Bryman, 2011). En viss 

grad av reliabiliteten uppnåddes i denna studie genom att användningen av viktiga begrepp 

som med stor sannolikhet kommer att ha betydelse även i framtida studier av ämnet. Den 

externa reliabiliteten som gäller studiens replikerbarhet, är svår att uppnå i kvalitativa 

studier. En forskares egna värderingar kan också ha en påverkan på studien, något som är 

viktigt att minimera för att andra forskare ska kunna göra om studien och få samma resultat 

(Bryman, 2011). Därför var det viktigt att i denna studie noggrant beskriva tillvägagångssättet 

för att stärka den externa reliabiliteten. Dock kan situationen inom kommunerna gällande 

den kompetenshöjande verksamhetens utformning komma att förändras under kort tid, 

vilket i sin tur sedan påverkar studiens replikerbarhet.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra huvudkrav för att skydda de som medverkar i studien. Informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2014) går ut på att intervjudeltagarna ska informeras om studiens syfte 

och upplägg. Därför fick intervjudeltagarna fick via mejl missivbrev (se bilaga A) med 

studiens syfte för att sedan kunna ta ställning till om de ville medverka i studien. Läskvitto 

bifogades i de mejl där missivbreven mejlades, för att säkerställa att intervjudeltagarna tagit 

del av den förmedlade informationen. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2014) innebär att 

det krävs ett samtycke av intervjudeltagarna till deras medverkan och att de när helst de vill 

kan välja att ta tillbaka sitt samtycke. De professionella samtyckte till att delta via mejl, 

medan de unga vuxna samtyckte på plats.  Det finns ett konfidentialitetskrav 

(Vetenskapsrådet, 2014) som handlar om att intervjudeltagarnas identitet inte får röjas vid 

datahanteringen eller i resultatet. Vid transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet 

fick respondenterna fiktiva namn för att deras identiteter inte ska kunna spåras. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014) betyder att intervjuernas resultat endast får 

användas till den studie den var sagd att användas till, vilket intervjudeltagarna blev 

informerade om. De forskningsetiska principerna har tagits i beaktning under studiens gång 

och samtliga respondenter har fått ta del av dessa både skriftligt och muntligt. När studien 

anses som klar kommer datainsamlingens dokumentation och ljudinspelningar att 

makuleras. Den mest omfattande etiska diskussionen fördes kontinuerligt kring de två unga 

vuxna som intervjuades. För oss var det viktigt att fokusera på att de unga vuxnas upplevelser 

av ett samhällsfenomen och därigenom behövde vi inte ta upp känsliga ämnen om deras liv.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här nedan presenteras resultat och analys av de sju intervjuer som ingår i denna studie. 

Intervjuer har gjorts med två försörjningsstödshandläggare som tar beslut om en 

kompetenshöjande insats, tre vägledare som arbetar på två olika verksamheter och två unga 

vuxna på en verksamhet. Samtliga respondenter har olika anknytningar till 

undersökningsområdet och återger sina perspektiv.  

5.1 Kompetenshöjande insats 

Här nedan presenteras resultaten utifrån intervjuer med två försörjningsstödshandläggare 

som benämns med de fiktiva namnen Sofia och Peter. Sofia har ingen formell utbildning 

och började arbeta som bidragshandläggare. Hon har arbetat som socialsekreterare i 17 år 

och har hand om klienter i åldern 18 till 24 år. Peter är utbildad socionom och har arbetat 

som socialsekreterare i två år. Han har hand om de över 24 år. Båda respondenterna 

arbetar på ett socialkontor i samma kommun. Respondenterna använder sig främst av en 

kompetenshöjande verksamhet som kommer att presenteras under rubriken 

kompetenshöjande verksamhet 1.  

 

Respondenterna berättar att när unga vuxna ansöker om försörjningsstöd är det ett krav från 

socialtjänstens sida att de ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskrivna 

på Arbetsförmedlingen. Om de inte har en pågående planering med Arbetsförmedlingen kan 

socialtjänsten genom ett beslut om kompetenshöjande insats enligt 4 kap 4 § SoL anvisa de 

unga vuxna till kompetenshöjande verksamheter. Peter säger ”Kravet någonstans är ju att 

en person ska göra vad den kan för att bli självförsörjande”.   

Respondenterna har hand om klienter i olika åldersgrupper med olika krav på sig. Enligt 

Sofia är kraven på de i åldern 18 till 24 att de ska delta i en kompetenshöjande verksamhet 

fram tills de går in i Arbetsförmedlingens Jobbgaranti för ungdomar. För de unga vuxna över 

24 år som Peter har hand om ska insatsen i högre grad ha ett mål och fylla ett syfte då en 

individuell planering görs i samråd med den unge vuxne innan beslut om insats tas. Peter 

berättar ”Vi utgår oftast från att människor vi möter är deras egna experter på sitt liv och 

det är väldigt viktigt att väga in det/…/ det är individuella planeringar som gör så att man 

ska se till individen”. Peters förhållningssätt är att hans klienter är experter på sina egna liv, 

en åsikt som Starrin (2007) menar att professionellas inom en myndighet inte alltid delar. 

Inom det paternalistiska synsättet ser sig socialarbetaren som en expert på den utsattes liv. 

Peters förhållningssätt däremot reflekterar mer ett empowerment tänk där individen ska ha 

makt över sitt eget liv.  

Peter menar att unga vuxna som hänvisas till verksamhet 1 är de som har högre krav på sig 

då de anses stå nära arbetsmarknaden. Det framkommer även att en del kan ha arbetshinder 

som de behöver arbeta med först och hänvisas då till en annan verksamhet. I Nyboms (2013) 

studie gavs en jobbinriktad insats till de som saknade formell kompetens. Resursaktivering i 

form av praktik och studier gavs till de med bristande arbetsmotivation. På liknande sätt 
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(Marston & McDonald, 2008) fanns aktiveringsinsatser utformade efter de unga vuxnas 

behov i Australien. Sofia betonar att unga vuxna är en prioriterad grupp som ska få hjälp 

snabbt för att inte bli långvariga med försörjningsstöd. Även i Danmark (Breidahl & Clement, 

2010) prioriterades unga vuxna och det finns ett behov av tidig aktivering. Nybom (2013) tog 

även upp att personer under 25 år prioriteras för jobbaktivering.  

Respondenterna menar att insatsens generella mål är självförsörjning genom arbete eller 

studier. De individuella målen formuleras sedan av vägledaren och den unge vuxne 

tillsammans på verksamheten. Under tiden de unga vuxna är inskrivna på verksamheten gör 

respondenterna uppföljningar med dem för att kontrollera att de fullföljer sina planeringar. 

Vid ogiltig frånvaro kan de unga vuxna få avdrag på försörjningsstödet och om de inte 

fullföljer sina individuella planeringar kan det innebära att försörjningsstödet dras in.  

Respondenterna håller med om att insatsen fyller sitt syfte och är positiva till den hjälp som 

ges på verksamheten. Sofia menar att det som är särskilt bra är den individuella hjälpen som 

vägledarna ger. De unga vuxna upplever enligt respondenterna verksamheten på olika sätt. 

Peter menar att vissa uppskattar hjälpen dem får. En del däremot känner sig tvingade till att 

delta, vilket även tas upp i tidigare forskning (Angelin, 2009; Marston & McDonald, 2008; 

Nybom, 2013; Panican & Ulmestig, 2011) där deltagarna kände sig tvingade till att delta i en 

verksamhet för att få sitt socialbidrag. Kopplat till Maslows (1987) behovshierarki ska 

försörjningsstödet tillgodose de unga vuxnas fysiska behov i form av att de kan köpa mat och 

betala hyra till sin bostad. Den kompetenshöjande insatsen kan sedan ses som en 

möjliggörare till att individens resterande behov tillgodoses. Liksom empowement (Askheim, 

2007) kan användas för att stärka individen att bli aktör i sitt eget liv, syftar den 

kompetenshöjande insatsen till att ge individen kompetens till att bli självförsörjande. 

Insatsen kan ses som att den ger mer makt till individen.  

 

5.2 Kompetenshöjande verksamhet 1 

Här nedan presenteras resultaten utifrån en intervju med en vägledare som arbetar på en 

kompetenshöjande verksamhet. Hon som benämns med det fiktiva namnet Kerstin. Kerstin 

är utbildad undersköterska och mentalskötare. Hon har arbetat som vägledare i 15 år. 

Verksamhet 1 är den som Sofia och Peter främst hänvisar sina klienter till och den riktar sig 

till arbetssökande från 18-64 år.  

Kerstin berättar att verksamhetens uppdrag är att hjälpa arbetssökande till att bli 

självförsörjande genom jobb eller studier, ett uppdrag som hon anser är väldigt likt det 

Arbetsförmedlingen har. Det är en heltidsverksamhet där de unga vuxna förväntas närvara 

fem dagar i veckan, med undantag från vissa som är där på deltid på grund av särskilda skäl. 

Närvaron rapporteras varje månad till den unge vuxnes försörjningsstödshandläggare. De 

unga vuxna ska söka jobb aktivt och verksamheten erbjuder jobbsökaraktiviteter samt 

möjlighet till praktik inom kommunens verksamheter. Det framkommer även att 

verksamheten i vissa fall kan kombineras med studier. Kerstin säger ”Studier är svårt 

eftersom socialen inte tillåter det. Det är vissa grundskoleämnen som man kan läsa. Men 
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ska man läsa på annan nivå än grundskola så måste man ta CSN och då avslutas man 

här”.   

I Kerstins arbetsuppgifter ingår det att upptäcka eventuella arbetshinder, vilket hon anser att 

dem som vägledare har lättare att göra än socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Hon säger 

”Så jag tror vi har en fördel med att vi jobbar väldigt tajt med dem, hela dagarna. Att 

kunna hitta saker som de kanske kan behöva hjälp med, i första hand.” Om arbetshinder 

upptäcks kontaktar Kerstin försörjningsstödshandläggaren som kan remittera vidare till en 

mer passande verksamhet. Enligt Kerstin börjar de unga vuxna alltid med en 

introduktionsvecka i grupp. Hon arbetar sedan enskilt med dem och upprättar individuella 

planeringar. ”… att vara här betyder inte att sitta vid en dator fastlåst mellan halv nio och 

halv fyra, utan man gör en planering.” Däremot tog deltagarna i Panican och Ulmestigs 

(2011) studie upp att de söker jobb sex timmar dagligen vilket uppfattas som meningslöst av 

både deltagare och personal. I flera studier (Angelins, 2009; Breidahl och Clements, 2010, 

Marston och McDonald, 2008) togs negativa erfarenheter upp. Enligt Kerstin kan de unga 

vuxna till en början vara lite skeptiska till att delta i verksamheten och känna sig dittvingade 

av socialtjänsten. I efterhand brukar de ändra uppfattning och känna att det är skönt att ha 

ett ställe att gå till och komma in i ett sammanhang. Samma studier visade (Angelins, 2009; 

Breidahl och Clements, 2010 ; Marston och McDonald, 2008) att det fanns de som hade 

positiva upplevelser. Under tiden som Marston och McDonalds (2008) studie pågick kom få 

personer ut i arbete, men när Kerstin har gjort uppföljningar på de unga vuxna har det visat 

sig att många har fått jobb efter dem har slutat på verksamheten.   

Kerstin beskriver att vägledarna på verksamheten främst arbetar lösningsfokuserat och till 

viss del med kognitiv beteendeterapi (KBT). Verksamhetens lösningsfokuserade arbetssätt 

återspeglar den del av empowerment (Starrin, 1997) som handlar om att hitta lösningar på 

sociala problem och utgå från att det finns fler än en lösning då sociala problem oftast är 

komplexa. Kerstin har under sin tid på verksamheten märkt att målgruppen har förändrats. 

Hon menar att de unga vuxna idag står mycket längre ifrån arbetsmarknaden och därför tar 

det tid för dem att nå målet med självförsörjning. Därför innefattar den kompetenshöjande 

biten att rusta de unga vuxna inför arbetslivet genom att hjälpa dem med hur man söker jobb 

och skriver ansökningshandlingar. Kerstin säger ”… har du sökt jobb i flera månader och fått 

nej så sjunker ju bara din självkänsla och motivationen och allting.” . I Angelins (2009) 

studie tog respondenterna det som ett bevis på sin egen otillräcklighet när de inte erhöll 

någon anställning. Insatserna hade en nedbrytande påverkan på dem istället för att bygga 

upp deras självkänsla. Kopplat till sitt resonemang anser Kerstin därför att det är viktigt att 

ge de unga vuxna feedback och uppmuntran. Enligt Maslow (1987) känner individen ökade 

känslor av självförtroende värde, styrka, förmåga och tillräcklighet om självkänslobehoven 

uppnås, en utveckling hos individen som Kerstin bidrar till.  Ur ett empowerment perspektiv 

handlar det om (Starrin, 1997) att inriktade aktiviteter ska öka individens kontroll över sitt 

liv vilket resultatet visar på att Kerstin gör genom att hon sätter igång en utvecklingsprocess 

hos de unga vuxna.   
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5.3 Kompetenshöjande verksamhet 2 

Här nedan presenteras resultaten utifrån intervjuer med två vägledare som benämns med 

de fiktiva namnen Åsa och Stefan. Åsa är utbildad beteendevetare och har arbetat som 

vägledare i två år. Stefan har tidigare arbetat på ekonomiskt bistånd och har ingen formell 

utbildning. Han har arbetat som vägledare i mer än ett år. Verksamheten riktar sig till 

unga vuxna i åldern 18 till 29 år som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Respondenterna på en kompetenshöjande verksamhet i en annan kommun.  

Verksamheten har liten personalgrupp med ett begränsat antal platser. Respondenterna 

berättar att de unga vuxna hänvisas till verksamheten av sina försörjningsstödshandläggare. 

De som kommer till verksamheten ska bedömas stå långt ifrån arbetsmarknaden. Åsa 

beskriver det som att ”… det räcker inte med en jobbcoach eller att söka jobb själv utan man 

behöver mer stöd och någonstans att vara under tiden till man är på väg vidare.” I tidigare 

forskning däremot (Angelin, 2009; Panican & Ulmestig, 2011) upplevde deltagarna 

verksamheten som en förvaring.   

Vägledarna rapporterar in närvaron till försörjningsstöd eftersom kravet är att de unga vuxna 

ska följa sina individuella handlingsplaner. Åsa menar att de erbjuder en heltidsverksamhet, 

men att de unga vuxnas scheman kan utformas efter deras individuella behov. I Ulmestigs 

(2013) studie lyftes betydelsen av en individuellt anpassad insats för en ökad motivation hos 

ungdomarna. I Marston och McDonalds (2008) studie var respondenterna kritiska till att 

den obligatoriska jobbsökarträningen inte var anpassad till deras kunskaps- och 

erfarenhetsnivå.  

Verksamhetens aktiviteter kan kombineras med studier och praktik. De har gruppaktiviteter 

på förmiddagen och individuella samtal på eftermiddagen. Verksamheten erbjuder 

jobbsökaraktiviteter så som arbetsintervjuträning i form av rollspel, vilket enligt Stefan 

avdramatiserar och gör det mer lekfullt att söka jobb. Åsa säger ”… alla har hoppat av 

gymnasiet eller grundskola, så man är lite anti skolan. Så direkt vi blir lite undervisande då 

kan folk resa sig och gå ut, verkligen protesterar. Så vi försöker smyga in saker medan vi 

dricker kaffe.” På verksamheten har de även föreläsningar om teman som väljs ut efter 

gruppens aktuella behov. Stefan framhäver ”Och det brinner jag väldigt mycket för, just att 

se individerna där de är och hjälpa dem på deras villkor.” Vägledarnas beskrivning av hur 

de arbetar med de unga vuxna, kan kopplas till empowerments positiva människosyn 

(Askheim, 2007) där människan ses som ett aktivt subjekt som vill sitt eget bästa om de rätta 

förhållandena skapas.  

I vägledarnas arbetsuppgifter ingår det att vara en länk till olika samhällsinstanser, vilket 

även Panican och Ulmestig (2011) tog upp att personalen på en kompetenshöjande 

verksamhet har som uppgift. Åsa beskriver att en vägledare är som en spindel i nätet och 

hjälper de unga vuxna i kontakten med exempelvis Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd. 

Verksamheten bjuder även in olika personer som ger de unga vuxna information om hur 

samhället fungerar. Ett ökat medvetande (Askheim, 2007) leder till ökad handlingsförmåga. 

De unga vuxna behöver enligt empowermenteori kunskap om samhälleliga förhållanden för 

att de ska kunna förändra sin situation. Respondenterna berättar att de använder sig av 

motiverande samtal och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Ibland kan vägledarna 
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hjälpa de unga vuxna med att våga prova på saker, inspirerat av kognitiv beteendeterapi 

(KBT).  

Åsa betonar att i dem individuella samtalen handlar det mycket om att lyssna, stötta, 

motivera och få den unge vuxne att hitta sig själv. Åsa beskriver det som ”Att hitta, vem är du 

där inne, skala av de här lagren utanpå löken och hitta kärnan, vem är du egentligen.” 

Enligt respondenterna handlar det om de unga vuxna ska få en bra grundtrygghet för att 

sedan kunna få en hållbar framtid och kunna försörja sig själva. Respondenternas 

resonemang om grundtrygghet stöds av Maslows (1987) teori om att människan har 

grundbehov som behöver uppfyllas innan de andra behoven kan uppnås. Enligt 

empowermentteori (Løken, 2007) är det viktigt att skapa trygghet för människan som ska 

utvecklas, vilket vägledarna tar upp som viktig del av det arbete de utför på verksamheten. 

Utifrån empowerment befinner sig de unga vuxna i en maktlös situation, och därför är det 

viktigt med det stöd och den uppmuntran de får av vägledarna.  

Respondenterna framhäver att förändringsarbetet som de unga vuxna går igenom sker i små 

steg under en längre tid. Det kan handla om att öka sin sociala kompetens och kunna ingå i 

en gemenskap. Gemenskapen med de andra deltagarna kan utgöra en central del av de unga 

vuxnas utveckling och enligt emowermentteori (Løken, 2007) kan erfarenheter och kunskap 

utbytas i gemenskap med andra och bli till hjälp för individen. Gemenskapen blir ett sätt för 

den unga vuxne att se att den inte är ensam om sina problem, något som Askheim (2007) tar 

upp som en del av empowerment. Självförsörjning är enligt respondenterna huvudmålet med 

den kompetenshöjande insatsen, vilket kan upplevas stressande av de unga vuxna. Enligt Åsa 

finns det delmål på vägen som behöver nås först. Hon säger att ”Målet kanske är att hitta 

någon som säger att jag duger som jag är.”  

 

5.3.1 Unga vuxnas upplevelser av verksamheten 

Här nedan presenteras resultaten utifrån intervjuer med två unga vuxna, Alex och Robert, 

som är deltagare på verksamhet 2.  

Respondenterna berättar om när de först kom till verksamheten. Robert kom dit via 

Arbetsförmedlingen. Han berättar att han först var på ett informationsmöte med en av 

vägledarna:” Och sen kände jag direkt att det var någonting bra bara/…/ Jag blev glad och 

sånt där.” Roberts uppfattning av verksamheten är fortfarande positiv. Han menar att det 

bästa med att vara där är att han känner att han kan vara sig själv. Alex säger att ”Ja, från 

början var det ju, vad heter det, försörjningsstöd som tvingade hit mig, från början, för att 

jag hade varit hemma för länge. Enligt Starrin (2007) kan det uppstå ett dilemma i det 

sociala arbetet då ett paternalistiskt synsätt som ställer på människor samexisterar med ett 

empowermenttänk. Försörjningsstödshandläggaren kan ge insatsen i ren välmening, men 

utfallet blir en upplevelse av tvång hos den unge vuxne.  

Alex hade uppfattningen av att verksamheten var som ett dagis. Han förklarar att ”För det är 

ju den bilden man får när de förklarar det här stället för en första gången. Då tror man att 

det var ett dagis liksom, vara här för att fördriva tiden men så är det ju inte. Alex ändrade 
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uppfattning av verksamheten när han väl började där. Han förklarar att han är med på 

informationsmöten för nya deltagare och försöker förmedla en positiv syn på verksamheten. 

”… att folk inte tror att det är ett vuxendagis som jag en gång trodde att det var. ” 

Respondenterna pratar om kraven som ställs på dem. Robert förklarar att han behöver vara 

på verksamheten ett visst antal dagar för att få aktivitetsstöd utbetalt från Försäkringskassan. 

Enligt Alex är kravet från försörjningsstöd att han följer handlingsplanen som han har 

upprättat med sin vägledare. I övrigt anser respondenterna att verksamheten är kravlös. 

Trots att respondenterna ser deltagandet som ett krav för att få ekonomisk ersättning är de 

mer positiva till vad verksamheten har att erbjuda än vissa deltagare i Marston och 

McDonalds (2008) studie där de sociala förmånerna var det enda som motiverade dem till 

att delta. Respondenterna upplever att de får vara med att påverka aktiviteterna på 

verksamheten. De för fram sina förslag till vägledarna och upplever att de blir lyssnade på. På 

verksamheten har de ett deltagarråd och Alex säger att ”Vi är ju med och påverkar allting, 

för de lyssnar ju på oss/…/ Nästan allt påverkas ju av deltagarna, det är de som 

bestämmer.”  Att bli lyssnad på och bli bemött med respekt var något som de 

långtidsarbetslösa i Marston och McDonalds (2008) studie tog upp som en viktig del av att 

vara en bra jobbcoach.  

På förmiddagar träffas deltagare och vägledare i grupp för gemensamma aktiviteter vilket 

Alex tycker är det bästa med verksamheten. Kopplat till Maslows teori, kan det ses som att 

Alexs samhörighetsbehov tillgodoses på verksamheten, vilket enligt Parrish (2012) kan 

motverka isolation och relationsproblem hos individen. Respondenterna tar upp att 

eftermiddagarna är reserverade för individuella aktiviteter som bestäms av deras 

handlingsplaner. Robert tycker det är viktigt att ha aktiviteter som känns roliga. Han säger 

att ”… jag tror folk lätt går ner sig och mår dåligt och då är det ännu svårare att komma 

vidare till jobb och annat.” De unga vuxna uppfattas som positiva till verksamhetens 

utformning till skillnad från deltagarna i Marston och McDonalds (2008) studie som kände 

att insatserna var dåligt utformade efter de individuella behoven. 

Målet för Alex är att nå egenförsörjning men innan dess ska han jobba klart med sig själv på 

verksamheten. Alex uttrycker det som att han har kommit väldigt långt i livet sedan han 

började där. När han först kom dit kände han att den sociala delen var jobbig och han har 

sedan dess utvecklats till att bli mer aktiv inom deltagarrådet. Det viktigaste för Robert är att 

få känna den trygghet som verksamheten ger. Han reflekterar över dilemmat med ordet mål: 

Man blir lurad när man pratar om sånt här på grund av hur samhället är uppbyggt. 

Som när man pratar med Arbetsförmedlingen då till exempel, man kan ju inte ha mål 

att bara vilja vara glad/…/ Målet måste ju ha någonting med pengar att göra. 

Respondenterna befinner sig på en plats i livet där de ska arbeta med sin självkänsla innan de 

kan ta steget ut i arbetslivet, vilket kan kopplas till Maslow (1987) tankegångar om att 

uppfylla självkänslobehoven för att känna sig nödvändig och användbar i världen. Det är 

även viktigt att inte hindra behovet av självkänsla från att uppfyllas, då det klan leda till att 

individen känner hjälplös och svag. 
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Respondenterna beskriver relationen till vägledarna som väldigt bra på grund av att de får all 

den hjälp de behöver. I Marston och McDonalds (2008) studie var en god relation mellan de 

långtidsarbetslösa och deras jobbcoacher en förutsättning för en positiv upplevelse av 

insatsen. Robert tycker att verksamheten anpassar sig efter honom som individ, mer än 

samhället i övrigt. Han säger: ”Jag har aldrig varit med om något ställe som har hjälpt 

någon såhär mycket som de gör.”  

6 DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att utifrån professionellas kunskaper och unga vuxnas 

upplevelser undersöka hur bestämmelsen i 4 kap 4 § SoL används i praktiken samt om den 

möjliggör chansen till självförsörjning. Studiens frågeställningar var följande: Vad är en 

kompetenshöjande insats enligt försörjningsstödshandläggarna som ger den? Hur kan en 

kompetenshöjande verksamhet se ut enligt vägledarna som arbetar där? Hur upplevs 

insatsen av de unga vuxna? 

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att unga vuxna är en prioriterad grupp för kompetenshöjande insatser hos 

socialtjänsten. De unga vuxna upp till 24 år ska delta i en kompetenshöjande verksamhet när 

de får försörjningsstöd. Förklaringen till detta är enligt litteraturen att unga vuxna under en 

lång tid har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, sedan 90-talets ekonomiska kris. 

Detta har lett till att socialtjänsten satt in riktade insatser för att motverka att unga vuxna 

fastnar i ett utanförskap. Tidigare forskning visar att unga vuxna skulle få ett snabbt inträde 

på arbetsmarknaden och därför (Nybom, 2013) var det de arbetslösa under 25 år som hade 

störst chans att få en jobbaktivering. Samtidigt som unga vuxna är en prioriterad grupp är 

det även en grupp som det också ställs mer krav på. Enligt flera tidigare studier är 

deltagandet i en aktiveringsverksamhet ett villkor för att de vara fortsatt berättigade till 

försörjningsstöd, vilket även vårt resultat visar. Unga vuxna kan således ses som en grupp 

med förmåner för att de är prioriterade för kompetenshöjande insatser, men det kommer 

enligt tidigare forskning med ett underliggande tvång då många kan uppleva att de lever sina 

liv på någon annans villkor. Ulmestig (2013) menar dock att de unga vuxna kanske skulle 

uppleva att de hade mer möjligt att påverka sina individuella handlingsplaner hos 

socialtjänsten om de hade mer kunskap om den byråkratiska processen. Vägledarna på den 

kompetenshöjande verksamheten i vår studie där de unga vuxna var deltagare beskrev att de 

hjälpte deltagarna i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter. De gav dem 

information om hur samhället fungerar, och det visar på en empowermentinriktad strategi. 

Genom att de unga vuxna får mer kunskap om samhällstrukturer, kan det leda till en ökad 

handlingsförmåga och den unge kan ta kommandot över sitt eget liv. 
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Det framkommer i resultatet att det inte ställs samma krav på de som passerat 24 års ålder. 

Att samhället främst satsar på de yngre menar vi kan ge konsekvenser för en äldre målgrupps 

etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Arbetslöshet är ett fenomen som oavsett 

ålder kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde och det är därför viktigt att inkludera 

alla människor som är behov utav stöd och hjälp. Vi har även uppmärksammat att det finns 

olika sorters kompetenshöjande verksamheter. Likaväl som det kan vara fördelaktigt att 

utforma dem efter de lokala behoven har vi reflekterat över att då alla kommuner inte har 

samma utbud påverkas den hjälp den enskilde får beroende på vart i landet den bor. 

Kommuner definierar dessutom åldersgruppen unga vuxna olika. Resultatet i studien visar 

att i den ena kommunen är det de som är upp till 24 år som definieras som unga vuxna 

medan det i den andra är de upp till 29 år. Även en sådan sak kan vara avgörande för 

förutsättningarna om vilken hjälp den enskilde kan få.  

Resultatet visar att de unga vuxna på de kompetenshöjande verksamheterna har stor 

möjlighet till att individuellt utforma sina handlingsplaner och att vägledarna anpassar 

verksamhetens aktiviteter efter de aktuella behoven. Det framkommer att det kan handla om 

att bygga upp en grundtrygghet och självkänsla likväl som att stärka deras kompetenser på 

olika plan. Trots att insatsens mål är att bli självförsörjande genom arbete eller studier kan vi 

se att de unga vuxna kan ha ett behov av trygghet i första hand. Det kan diskuteras att 

Maslows teori ger en bredare förståelse för betydelsen av att uppfylla trygghetsbehovet, 

eftersom (Parrish,2012) de som inte får behovet tillfredsställt kan utsättas för kriminalitet. 

Det kan därför antas att den kompetenshöjande insatsen kan förhindra att unga vuxna 

riskerar att hamna i kriminalitet och att de istället strävar mot att bli självförsörjande.  

Som resultatet visar kan det i dagens samhälle ta längre tid för unga vuxna att nå målet med 

självförsörjning. Vi kunde se att de kompetenshöjande verksamheterna är behovsorienterade 

och därför sätter delmål för de unga vuxna. Verksamheternas utformning och flexibilitet 

visar enligt oss på att de anpassar sig efter det rådande samhällsklimatet. Något som vi 

reflekterat över är att verksamheterna i större grad tar över ansvaret från 

Arbetsförmedlingen. Vi ställer oss frågan om kommunerna verkligen ska behöva ta ett sådant 

stort ansvar för arbetslösheten bland unga vuxna.  

I resultatet framkommer att det finns en tilltro till de unga vuxna och deras egna förmågor 

från vägledarnas sida, vilket även kan ha påverkat att resultatet blev positivt gällande de unga 

vuxnas upplevelser av vägledarnas stöd. De unga vuxna känner sig sedda och bekräftade av 

vägledarna vilket ger det dem en känsla av trygghet och självkänsla. Marston och McDonalds 

(2008) respondenter menade att en bra jobbcoach var någon som lyssnade på dem och 

bemötte dem med respekt. Resultat och tidigare forskning visar därigenom på att 

vägledarnas förhållningssätt och kompetens är avgörande för ett positivt utfall av 

aktiverinsinsatsen. I ett större perspektiv kan det diskuteras inför vilka utmaningar det 

sociala arbetet står i och med att ha ett bra förhållningssätt. Starrin (1997) tar upp att det är 

viktigt att inte ha ett objektifierande synsätt och att istället se individen som ett subjekt som 

är kapabel att styra sitt eget liv.  

Ett sätt för de unga vuxna att påverka sina liv är genom deltagarrådet på verksamheten, vilket 

reflekterar ett empowermenttänk där människor (Tengqvist, 2007) ska göras delaktiga och 
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ges inflytande för att kunna ta makten i sina liv. Trots att verksamheten möjliggör en 

påverkan och delaktighet, så grundas själva kompetenshöjande insatsen i ett tvång. 

Empowerment kan förklara de processer som sker på verksamheterna, men själva insatsen 

som ges går emot det Starrin (1997) tar upp om vikten av att människor gör saker av egen 

motivation och egen vilja. Insatsens mål är självförsörjning, ett mål som är formulerat av 

bestämmelsen i Socialtjänstlagen, inte av de unga vuxna.  

Negativa erfarenheter av aktiveringsinsater var något som flera tidigare studier tog upp, 

vilket står i motsättning till de positiva upplevelser som de unga vuxna i vårt resultat 

förmedlade. Det finns anledning till att ställa sig kritisk mot denna skillnad mellan resultat 

och forskning. För det första erhöll deltagarna i den tidigare forskningen andra typer av 

aktiveringsinsatser än den de unga vuxna på verksamhet 2 fick. Vårt antagande är därför att 

deltagarnas upplevelser till stor del är beroende av verksamheternas utformning. För det 

andra så kan vårt positiva resultat bero på det snöbollsurval som användes i den här studien. 

Vägledarna kan ha valt ut de unga vuxna till intervjuer som var mer positiva till 

verksamheten, vilket i sin tur genererade ett mer positivt resultat. För att resultatet skulle 

blivit mer tillförlitligt, hade en annan urvalsmetod kunnat vara mer lämplig, vilket kommer 

att diskuteras i metoddiskussionen.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att frågeställningarna till viss del är besvarade, men att det finns vissa brister vilket 

påverkade resultatet. Från början försökte vi stärka studiens validitet genom att klargöra vad 

som skulle undersökas för att kunna fånga in vad som var meningsfullt för studiens syfte. 

Intervjuguiderna och följdfrågorna har bidragit till att frågeställningarna till viss del har 

besvarats men på grund av intervjuguidernas olika omfattningar varierade intervjuerna 

tidsmässigt. Försörjningsstödshandläggarna hade inte samma tidsutrymme som de övriga 

respondenterna vilket medförde att intervjuerna med dem blev kortare. Den kortaste 

intervjun var med en försörjningsstödshandläggare som inte hade blivit intervjuad tidigare 

och svaren vi fick av henne var inte lika utförliga som från de övriga respondenterna.  

Intervjuernas längd kan i sin tur ha påverkat resultatet. Efter att vi hade gått igenom 

intervjuguiden och ställt våra följdfrågor kände vi oss nöjda med de svar vi hade fått, men 

upptäckte däremot senare under bearbetningen av materialet att fler följdfrågor kunde ha 

ställts för att få en fördjupad information. Vägledarna förklarade exempelvis inte sina 

arbetsmetoder, vilket vi hade kunnat fråga mer ingående om. Vissa ord i intervjufrågorna så 

som syfte och mål kunde ibland ses som samma ord eftersom de är väldigt lika. När vi 

frågade om insatsen berättade respondenterna ibland istället om verksamheten. På så sätt 

blev svaren svårare att tyda och ibland var det oklart om frågan kunde härledas till det svar 

som gavs. Under resultatbearbetningen upptäckte vi att åldersgruppen unga vuxna inte 

framkom tillräckligt tydligt i intervjusvaren. En del svar upplevdes mer generella, trots att vi 

skrev i mejlet, missivbrevet och förklarade innan intervjuerna att vi var intresserade av unga 

vuxna som åldersgrupp. Ett annat sätt att utforma det på hade varit att fokusera på en viss 

målgrupp utefter bakgrundskriterier istället för ålder, vilket kanske hade varit förtydligande 



22 

för intervjudeltagarna. Något som även kan ha påverkat resultatet var att intervjuerna 

spelades in på band. Intervjupersonerna kanske inte svarade ärligt på frågorna och försökte 

vara politiskt korrekta. 

En styrka som har bidragit till en kunskapsrikedom är trianguleringen i denna studie. Genom 

att intervjua personer med olika kunskaper om ämne har vi fått en större förståelse, ett 

helhetsperspektiv och ett ökat intresse. Trianguleringen hade kunnat ge ett tydligare resultat 

om urvalet hade skett från samma kommun, som vi från början hade önskat. På så sätt hade 

vi kunnat följa processen från ett mer helhetsperspektiv. Det hade till exempel varit 

intressant att intervjua unga vuxna på verksamhet 1 för att se likheter och skillnader i hur de 

upplever verksamheten samt för att kunna ställa deras svar mot vad vägledaren på 

verksamhet 1.  

Ett snöbollsurval utan bestämda kriterier användes, vilket innebar att vägledarna valde de 

unga vuxna och en chef för ekonomiskt bistånd valde försörjningsstödshandläggare som 

skulle intervjuas. Som tagits upp i resultatdiskussionen, kan urvalsmetoden ha påverkat 

vilket resultat vi fick från de unga vuxna, men även från de två 

försörjningsstödshandläggarna. En annan urvalsmetod, med bestämda bakgrundkriterier 

och mer kontroll hade så här i efterhand kanske varit att föredra för att stärka studiens 

reliabilitet.  

 Det var svårt att få tag på respondenter från samma kommun. Eftersom resultatet 

inhämtades från två olika kommuner blev resultatet problematiskt att sammanställa då 

kommuner har olika riktlinjer och arbetssätt. Inga etiska problem har uppstått under 

studiens gång.   

6.3 Slutsatser 

Det vi har kommit fram till är att den kompetenshöjande insatsen fyller en viktig 

samhällsfunktion då Arbetsförmedlingen kan sakna insatser för unga vuxna. Utan de 

kompetenshöjande verksamheterna skulle den här målgruppen inte fångas upp och de skulle 

kunna fastna i ett långvarigt utanförskap vilket inte gynnar vare sig den enskilde individen 

eller samhället i ett större perspektiv. Vår slutsats är att det på sikt är det viktigt att satsa på 

sådana här samhällsfunktioner som genererar i jobb och människor som känner att de har 

mer makt över sina egna liv.  

När vi sökte på forskning om kompetenshöjande verksamheter fanns det väldigt lite 

forskning om ämnet och framförallt från Sverige. Det fick oss att tänka att ytterligare 

forskning till exempel skulle kunna vara att se om insatsen verkligen leder till jobb, något vi 

sakande från den svenska forskningen som fanns att tillgå. För att kunna undersöka detta 

skulle mer kvantitativa forskningsstudier behöva göras och därigenom fånga upp en större 

population. Även Arbetsförmedlingens roll och deras ansvar för arbetslösheten bland unga 

vuxna skulle vara intressant att forska vidare på. Det skulle även kunna forskas mer på 

vägledarens roll och hur samarbetet mellan vägledaren och den unge vuxne kan förbättras 

samt vilka framgångsfaktorerna är för en lyckad insats. Forskning om kompetenshöjande 
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insats är viktig att bedriva eftersom socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet, och det är 

därför viktigt att deras insatser fungerar.  
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BILAGA A 

Hej!  

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna som gör 
ett examensarbete som handlar om unga vuxna (18-29 år) med försörjningsstöd som blir 
hänvisade till en kompetenshöjande verksamhet av socialtjänsten. Vi skulle behöva din hjälp 
för att lära oss mer om hur det fungerar och därför hoppas vi att du vill ställa upp på intervju.  

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att din medverkan är frivillig och att 
du/dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Resultatet från intervjun kommer bara 
användas för vårt examensarbete. Intervjun kommer att spelas in med ljudinspelning, som 
sedan kommer att raderas. Inspelningen underlättar för oss som studenter när vi 
sammanställer vårt material.  

Vi tänkt oss en intervju på ungefär 40-50 minuter, någon gång under vecka 6-7 . 
Fr.o.m. 4 februari- 13 februari, 
vardagar 9.30 - 14.30.  
Plats för intervju bestämmer vi senare tillsammans.  
 

Dina kunskaper och erfarenheter om detta ämne är mycket värdefulla för oss.  
Vi är tacksamma för ditt svar så snart som möjligt 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Julia Becker                         Nina Myllyniemi     

 

  

 

 

 

 



BILAGA B 

Intervjuguide försörjningsstöd (Sofia)  

Vad arbetar du som? Hur länge har du arbetat med det? 

Vad har du arbetat med tidigare?  

Vad har du för utbildning?  

Vad är en kompetenshöjande insats? 

Vilka är kriterierna som ställs på en kompetenshöjande verksamhet från socialtjänstens sida? 

Vad ska en sådan verksamhet innehålla? Vad är målet med insatsen? Vilka krav ställs på de 

unga vuxna för att de ska delta i verksamheten? Hur lång är insatsen? 

Hur använder ni er av bestämmelserna i 4 kap 4 § SoL?  

Vad är det som gör att den unge får den här insatsen?  

Hur kommer de i kontakt med den hur blir de aktualiserade för det? Efterfrågar de insatsen? 

Hur mycket får den unge vuxne vara delaktig i beslutet om vilken åtgärd den får? 

Hur går det till när beslutet till kompetenshöjande insatser tas? Hur pass delaktig är den 

unge vuxne? 

Hur upplever du att ungdomarnas inställning är till insatsen? 

Anser du att insatsen fyller sitt syfte? 

Hur ser samverkan ut mellan er och verksamheten? Hur tycker du att den fungerar? 

Hur ser kontakten ut mellan dig och den unge vuxne när den börjat på verksamheten? 

Varför tror du att det kan vara svårt för unga människor att etablera sig på 

arbetsmarknaden?  

Är det något du vill ta upp som vi inte har fråga om? 

 



 

 

BILAGA C 

Intervjuguide försörjningsstöd (Peter) 

Vad ska en sådan verksamhet innehålla? Finns det verksamheter med olika inriktningar? 

Vad är målet med insatsen? 

Vilka krav ställs på de unga vuxna för att de ska delta i verksamheten? Vad händer om den 

inte uppfyller kraven? 

 

Hur blir de aktualiserade för insatsen? Efterfrågar de insatsen? 

Hur går det till när beslutet till kompetenshöjande insatser tas? Hur pass delaktig är den 

unge vuxne? (valmöjlighet av insats) 

Anser du att insatsen fyller sitt syfte att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 

försörja sig själv? 

Hur upplever du att de unga vuxnas inställning är till insatsen? (ge exempel) 

Hur ser kontakten ut mellan dig och den unge vuxne när den börjat på verksamheten? 

Har ni någon samverkan med verksamheten? (om ja: hur fungerar den) 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 

stycket. Gör ni det? 

Är det något du vill ta upp som vi inte har fråga om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D 

Intervjuguide kompetenshöjande verksamhet 1 

Vad arbetar du som? Hur länge? 

Vad har du för utbildning? 

Kan du berätta om vad verksamheten är? Vad har ni att erbjuda? 

Går det att kombinera studier eller praktik med verksamheten? 

Vilka metoder använder ni? Hur använder ni dem? 

Vilka får komma hit?  

Finns det olika inriktningar?  

Vad är målet med verksamheten?  

Vilka krav ställs på deltagarna för att de ska delta i verksamheten? Vad händer om den inte 

uppfyller kraven? 

Anser du att insatsen fyller sitt syfte att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 

försörja sig själv? 

Hur upplever du att de unga vuxnas inställning är till insatsen? (ge exempel) 

Har det alltid varit så att alla ungdomar som har försörjningsstöd ska komma till 

verksamheten? 

Kan vi återkomma till dig om vi ha fler frågor? Tack för att du tog dig tid 



 

 

BILAGA E 

 

Intervjuguide kompetenshöjande verksamhet 2 

Vad arbetar du som? Hur länge har du arbetat med det? 

Vad har du arbetat med tidigare?  

Vad har du för utbildning?  

 

Kan du berätta för mig hur ser verksamheten ut?  

(Antal deltagare, innehåll etc.) 

Vad är det som gör att den unge får komma hit? 

Vad kan ni erbjuda deltagarna?  

Hur ser samverkan ut mellan er och socialtjänsten? Hur tycker du att den fungerar? 

Samverkar ni med ytterligare aktörer? Har ni några samarbetspartners?  

Hur ser en vanlig dag ut för deltagarna? (aktiviteter) Vilka är dina arbetsuppgifter?   

Vad har ni får mål för deltagarna? 

På vilket sätt vägleder ni dem? 

Använder ni några metoder? Vilka? På vilket sätt? 

Har du märkt av något speciellt som deltagarna särskilt uppskattar? 

Om du fick ändra något med verksamheten, vad skulle det vara? 

Varför tror du att det kan vara svårt för unga människor att etablera sig på 

arbetsmarknaden?  

Kommer de vidare i arbetslivet eller studier?  

Hur mycket får de vara med och påverka de dagliga aktiviteterna? 

Hur upplever du att deltagarnas inställning är till att delta i verksamheten? 

Är det något du vill ta upp som vi inte har fråga om? 

 



 

 

BILAGA F 

Intervjuguide deltagare 

 

Kan du berätta lite om dig själv?(Alla vi tre presenterar oss)  

Hur såg ditt liv ut innan du kom i kontakt med verksamheten?   

Hur försörjer du dig idag? Hur länge har du varit här? 

 

Hur kom du i kontakt med verksamheten? 

Hur kändes det när du började här? Vad hade för tankar om stället?  

Berätta vad gör ni här? Vad gör du t.ex. under en vanlig dag? (Ge exempel på aktiviteter) 

Hur mycket får ni vara med och påverka vad ni gör?  

Känns verksamhetens aktiviteter meningsfulla för dig?  

Vad tycker du är det bästa med att vara här? 

Är det något du tycker saknas i verksamheten? 

Om du fick ändra något med verksamheten, vad skulle det vara? 

Vilka krav ställs på dig för att få delta i den här verksamheten?  

Vilka saker brukar du få hjälp med av din vägledare?  

Vad skulle du vilja uppnå under den tid du är på den här verksamheten? 

Upplever du att verksamheten ger dig det stöd du behöver för att uppnå det du vill?  

Känner du dig närmare sysselsättning idag än när du började här? 

Vad har det betytt för dig att vara här?  

Tycker du att du har lärt dig någonting du har användning av i framtiden under den tid du 

varit här? 

Har du varit med i någon annan verksamhet förut? Vad tyckte du om det om du jämför med 

det här?  

Hur ser du på din framtid och dina möjligheter på dagens arbetsmarknad?  

Är det något du vill ta upp som vi inte har fråga om? 

Om de själva nämner socialtjänsten, fråga om hur deras kontakt ser ut.
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