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Sammanfattning  

Välfärdsjobb är en relativt ny typ av insats som används i flera kommuner i Sverige. Den går ut 

på att personer som har levt länge med försörjningsstöd ska få en tidsbegränsad anställning med 

kollektivavtalsenlig lön för att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Uppsala har 

börjat ge insatsen under hösten 2013 och där startade intresset för att genomföra en 

undersökning. Den har ett barnperspektiv för att belysa barns situation. För att besvara 

frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys använts. Materialet har bestått av en 

utvärdering, en delrapport och en rad olika kommunala texter. De kodades och kategoriserades 

utifrån barndomssociologiska begrepp och Jahodas (1982) teori om arbetets latenta och 

manifesta effekter. Dessa delades upp i underrubriker som passade ihop med datamaterialet. 

Kommunerna som använts är Malmö, Sigtuna, Sundsvall, Uppsala, Botkyrka och Ludvika. 

De inkluderade kommunerna är positiva till resultaten av insatsen välfärdsjobb. Malmö har 

fortsatt använda sig av den sedan år 2005 och Sigtuna redovisar stora ekonomiska vinster av 

insatsen. Personerna som deltagit i insatsen berättar om hur de har fått bättre självförtroende, 

större nätverk och förbättrad ekonomi. Flera av deltagarna har efter insatsen fått en reguljär 

anställning. Vissa deltagare har dock framfört kritik för att arbetsuppgifterna känts enformiga 

och påhittade. Malmö hade problem att få in kvinnor i insatsen och att några inte förstod att 

insatsen var tillfällig.  

Barnen syns inte så mycket i kommunernas texter. Några kommuner prioriterar barnfamiljer 

medan till exempel Malmö enbart nämner barnen som blivande motiverade studenter. Kopplat 

till vad som framkommer i tidigare forskning skulle insatsen kunna vara bra även för barnen, de 

får till exempel bättre ekonomi och därmed möjlighet till fler aktiviteter. Om föräldrarna mår 

bättre gör barnen det också. En nackdel som kom fram var att insatsen är tillfällig då barnen 

känner en osäkerhet i vad som händer efter insatsen. Det framkommer skillnader i hur mammor, 

pappor, barn och familjer representeras i kommunernas material. För framtida forskning skulle 

det vara intressant att ha med barns perspektiv vid utvärdering av insatsen.  

Nyckelord: långvarigt försörjningsstöd, arbetslöshet, välfärdsjobb, barnperspektiv, arbetets 

effekter 
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Abstract 

”Välfärdsjobb” is a relatively new kind of intervention that is used in some municipalities in 

Sweden. It means giving people that have been living a long time with welfare payments a fixed 

term employment contract. The participants get a salary and get closer to the regular labor 

market. Uppsala started a project called “Välfärdsjobb” autumn 2013 and that is where the 

interest for the subject came from. The study has a child perspective. A qualitative content 

analysis has been used to respond to the research questions. The data material consists of an 

evaluation, an interim report and different documents from the municipalities. The material was 

coded in relation to childhood sociology and Jahoda’s theory of latent and manifest effects of 

unemployment. The municipalities that have been used are Malmö, Sigtuna, Sundsvall, Uppsala, 

Botkyrka och Ludvika. 

The involved municipalities are positive to the intervention. Malmö has had it since 2005 and 

Sigtuna shows great economic savings. The persons participating in the intervention convey that 

they have gained better self-confidence, larger social networks and better economy. Several of 

the participants have a regular job after the intervention. The negative aspects of the intervention 

were that some of the participants have expressed that the work tasks felt repetitive and made up. 

Malmö failed to recruit women and some participants did not understand that the job was 

temporary. 

The children are not very visible in the data material. Some of the municipalities have families 

with children as a prioritized group, while Malmö just mentions children in terms of becoming 

motivated students. Looking at earlier research the intervention seems positive for children. They 

get a better economy and hence a wider array of activities are possible. Also, if the parents feel 

good, it affects the children positively. Something that could have a negative impact is that the 

intervention is temporary, since the children often feel worried about what will happen next. 

There are differences in how mothers, fathers, children and families are represented within the 

material from the municipalities. For future research it would be interesting to have a children’s 

perspective included in the evaluations of the interventions. 

Key words: long-time welfare payments, unemployment, workfare jobs, children’s perspective, 

effects of employment 
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1. Inledning 

Välfärdsjobb är en för hösten 2013 ny arbetsmarknadsåtgärd i Uppsala. Den syftar till att 

personer som varit arbetslösa och levt på försörjningsstöd minst ett år ska komma närmare 

arbetsmarknaden. Deltagarna får en tidsbestämd anställning genom vilken de kan få nya 

erfarenheter och kontakter. Arbetsuppgifterna ska vara kvalitetshöjande för verksamheten men 

inte konkurrera med de vanliga jobben. Deltagarna får en kollektivavtalsenlig lön och rätt till 

samma förmåner som andra anställda, till exempel friskvårdsbidrag. Under anställningen ska de 

ha rätt att gå kompetenshöjande utbildningar på arbetstid. Målet är att deltagarna efter insatsen 

ska ha större möjligheter att få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Under hösten 

genomförs en intervjustudie med tjugo av personerna som är med i insatsen, där urvalet gjorts 

bland föräldrar. På det sättet försöker Uppsala ha ett barnperspektiv när de utvärderar insatsen. 

(Informationsfolder Uppsala Kommun) Detta väckte intresset för att undersöka denna typ av 

insats ur ett barnperspektiv.  

1.1 Bakgrund 

Försörjningsstöd ska vara en tillfällig lösning men i dagsläget är det många som under en längre 

tid varit beroende av försörjningsstöd, vilket medför en kostnad för kommunerna. Om 

personerna istället började jobba skulle utgifterna för kommunen minska och det skulle istället 

komma in skattemedel. Flera kommuner i Sverige har testat att ge personer som varit beroende 

av försörjningsstöd en längre tid ett tidsbegränsat arbete med kollektivavtalsenlig lön. Under 

tiden ska de också få möjlighet till kompetenshöjande insatser. Det kan till exempel vara att ta 

körkort eller att komplettera tidigare studier. Barnen i familjerna blir påverkade av detta genom 

att familjen får mer pengar än när de tog emot försörjningsstöd. Barnfattigdom är en högaktuell 

fråga. Jämfört med resten av världen har Sveriges barn det bra ställt och vissa menar därför att 

man inte kan prata om barnfattigdom i Sverige. (Ds 2004:41 s 74) Norden hamnar högst upp i 

listan när man har jämfört hur rikt folket är i olika länder. (Ibid. s 21). Oavsett detta finns det 

barn i Sverige som lever med dålig ekonomi och det påverkar dem. (SOU 2001:55 s 257) 

Kommunen har ett stort ansvar att påverka barnfattigdomen, bland annat genom barnomsorg. 

Många kommuner ser till att alla barn har tillgång till dator och internet, det minskar 

konsekvensen av de ekonomiska skillnaderna men gör ingenting åt grundproblemet. (Angelin 

och Salonen 2012 s 35)  

När föräldrarna har försörjningsstöd påverkas barnen på många olika sätt. Föräldrar i ekonomiskt 

utsatta familjer anstränger sig för att ekonomin ska gå ihop, vilket innebär olika typer av 

begränsningar på flera områden. Det gör också att det sällan finns utrymme till att ge barnen 

pengar som de själva får bestämma över. (Näsman m.fl. 2012 s 76) Förutom att planera 

ekonomin och vara återhållsamma prioriterar också föräldrarna sina barns behov före sina egna. 
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De vill att barnen i största möjliga mån ska kunna leva som sina jämnåriga, och lägger därmed 

mindre pengar på sig själva. (Näsman och von Gerber 1996 s 60f) Flera barn berättar att de blivit 

mobbade för att de inte har ”rätt” kläder (Douglas 2013 s 25), eller för att de har urväxta kläder 

och inte kan variera så ofta (Näsman m.fl. 2012 s 52). Att bli mobbad har starka samband med 

att må psykiskt dåligt och känna sig stressad (SOU 2001:55 s 198) Barn påpekar att det är 

sårande att kallas fattiglapp (Näsman m.fl. 2012 s 48). 

 

Flera studier visar att fritiden blir lidande för de ekonomiskt utsatta barnen. Det är dyrt att vara 

med i idrottsklubbar och föreningar så det har familjerna inte råd med. (Harju 2008 s 25) Flera av 

familjerna får extra bidrag från socialtjänsten för att deras barn ska få gå på aktiviteter, men det 

är ändå inte alltid det räcker. Både barn och föräldrar uttrycker en önskan att ha pengar till att 

exempelvis gå på bio eller restaurang någon gång ibland. (Ibid. s 82) 

Föräldrar uttrycker att barnen i hög grad är medvetna om att familjen har lite pengar och 

anpassar sina önskemål efter detta (Näsman m.fl. 2012 s 74f). Barnen lär sig att begränsa sina 

önskemål genom att inte fråga om saker som de tror kostar för mycket (Ibid. s 41). Bland de 

skolbarn som Näsman och von Gerber pratar med framkommer att barnen försöker att inte göra 

en stor sak av arbetslösheten inom familjen. Att inte prata om arbetslösheten och att dölja de 

egna känslorna för att inte föräldern ska bli ledsen är några exempel på det. (Näsman och von 

Gerber 1996 s 270) 

Med den nya insatsen välfärdsjobb finns det möjligheter att förbättra situationen för barnen i 

ekonomiskt utsatta familjer. Vad har konsekvenserna blivit för de kommuner som redan 

genomfört insatsen? Hur har barnen påverkats? Är det enbart positivt att föräldrarna fått en 

anställning? Vi har valt att behandla frågor kring arbetslöshet och insatsen välfärdsjobb utifrån 

ett barnperspektiv eftersom vi tror att barnet ofta glöms bort i dessa sammanhang. Då insatsen 

här i Uppsala kallas för välfärdsjobb är det den benämningen som kommer användas genom 

uppsatsen även när det skrivs om insatsen generellt. När de andra kommunerna beskrivs används 

istället deras benämningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att granska hur barnen synliggörs i den kommunala 

arbetsmarknadsinsatsen välfärdsjobb. Vi vill också sammanställa konsekvenserna för deltagarna, 

samt undersöka möjliga konsekvenser för barnen i de familjer som deltar i insatsen. Utifrån detta 

blir våra frågeställningar: 

 Vilka konsekvenser har välfärdsjobb för de deltagande personerna? 

 Vad finns det för föreställningar om hur barn skulle kunna påverkas av att föräldrar efter 

långvarigt försörjningsstöd/långvarig arbetslöshet får en anställning via välfärdsjobb? 

 Hur ser kommunerna som genomför insatsen välfärdsjobb på barnen i familjerna? 
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1.2.1 Avgränsningar 

För den aktuella målgruppen har det funnits en rad olika typer av insatser som praktik, coaching 

och utbildning. Vi har dock avgränsat studien till den nya typen av insatser som innebär en 

anställning med reguljär lön. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen följer den traditionella dispositionen för vetenskapliga studier. I det första kapitlet 

beskrivs tidigare forskning och dess relevans för ämnet. Kapitlet är uppdelat i ett avsnitt som 

beskriver försörjningsstöd och dess konsekvenser för familjer och ett avsnitt som behandlar 

konsekvenserna av arbetslöshet och av att få ett arbete. Därefter redogörs för de teoretiska 

begrepp som kommer att användas i analysen av materialet. I kapitlet efter presenteras valet av 

metod och sedan följer en beskrivning av hur materialet har samlats in. Också analysmetoden 

beskrivs och motiveras utifrån syftet med uppsatsen. Därefter följer analysen av datamaterialet. 

Analysavsnittet är uppdelat i avsnitt utifrån de viktigaste teoretiska begreppen från Jahoda och 

barndomssociologin, samt framträdande teman som identifierats i det insamlade materialet. I 

sista kapitlet diskuteras studien i sin helhet, metodologiska överväganden samt implikationerna 

för framtida forskning och praktik. 

2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt har delats upp i underrubriker för att tydligt skilja på de olika begreppen utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Den första rubriken är långvarigt försörjningsstöd och där redogörs 

för statistik över familjer med långvarigt försörjningsstöd. Dessa data är framförallt hämtade från 

Socialstyrelsen och regeringens departementsserier. Därefter kommer ett avsnitt om vad 

långvarigt försörjningsstöd eller dålig ekonomi rent konkret kan innebära för barnen i dessa 

familjer. Eftersom arbetslöshet är en av de främsta orsakerna till att familjer behöver 

försörjningsstöd (Socialstyrelsen 2013 s 10) kommer sedan ett avsnitt om arbetslöshet och barn. 

Efter det beskrivs hur ett arbete påverkar barnen och vad insatsen välfärdsjobb innebär. Vi har 

valt att använda barnkonventionens definition av barn, alltså alla under 18 år (Artikel 1, 

Barnkonventionen).  

2.1 Långvarigt försörjningsstöd 

Begreppet försörjningsstöd och hur det praktiskt fungerar är nästan unikt för Sverige och därför 

fokuserar vi på svensk forskning vad gäller långvarigt försörjningsstöd. Det finns internationell 

forskning på området men då det framförallt är från USA vars välfärdssystem skiljer sig markant 

från Sveriges är det svårt att använda dessa resultat i jämförande syfte. (Lundström och Wiklund 

2000 s 37)  
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Försörjningsstöd finns reglerat i Socialtjänstlagen, SoL. Enligt SoL 4:1 ska ekonomiskt bistånd 

betalas ut om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 

annat sätt. Biståndet ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå, men vad det innebär rent konkret 

nämns inte i lagen utan är upp till socialtjänsten att bedöma från fall till fall. (SFS 2001:453) Det 

är tänkt som en tillfällig hjälp tills personen kommit på fötter och kan försörja sig själv. När det 

finns barn i familjen ska deras bästa särskilt beaktas vid beslut om bistånd (SFS 2001: 453 1:2). 

År 2012 fanns det 252 763 vuxna som levde med försörjningsstöd, och den vanligaste orsaken 

var arbetslöshet (Socialstyrelsen 2013 s 5). Då ett krav för insatsen välfärdsjobb är att personerna 

ska ha haft försörjningsstöd en längre period är statistiken relevant för att förstå bakgrunden. 

 

Trots att det är tänkt som en tillfällig hjälp finns det idag personer och familjer som levt på 

försörjningsstöd under en längre period. Långvarigt försörjningsstöd definieras ofta som att man 

levt med ekonomiskt bistånd tio månader på ett år. Av Sveriges alla barnfamiljer är det 7 % som 

lever med försörjningsstöd, och 2,7 % som lever med långvarigt försörjningsstöd. 

(Socialstyrelsen 2013 s 5) Barnen i familjerna med kortvarigt försörjningsstöd antas inte 

påverkas nämnvärt av att få ekonomiskt stöd den korta tidsperioden (Lundström och Wiklund 

2000 s 14). Vi har valt att framförallt undersöka hur barnen har det i de familjer som lever med 

långvarigt försörjningsstöd. Det är en problematisk uppdelning då familjer kan vänta länge med 

att söka försörjningsstöd och alltså har levt fattigt en lång period innan (Salonen 2012:2 s 25). 

Dessutom finns det familjer som har försörjningsstöd en kort period, därefter går utan ett tag för 

att några månader senare återigen få försörjningsstöd. Dessa familjer kommer inte med i 

statistiken över långvarigt försörjningsstöd trots att de förmodligen har det lika svårt. (Jonasson 

1996 s 14f) Trots denna problematik är det en nödvändig uppdelning för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Andelen barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd har ökat 

något de senaste fem åren i Sverige, medan det ligger ungefär på samma nivå för familjer med 

tillfälligt stöd (Socialstyrelsen 2013 s 14).  

2.2 Försörjningsstödets konsekvenser för barnen 

2001 kom ett betänkande från Socialdepartementet om barns och ungdomars levnadsvillkor. Det 

var den första studien i sitt slag och en del av Levnadsnivåundersökningen (LNU) som funnits 

för vuxna under flera decennier. Den här gången delade de också ut enkäter till barnen i 

familjerna. Den kallades barn-LNU. (SOU 2001:55 s 17) Resultatet blev en omfattande rapport 

med statistik om hur barnen hade det. Författarna delade upp barnens svar om deras livsvillkor i 

en rad underkategorier. De som vi framförallt är intresserade av är ekonomiska och materiella 

resurser, föräldrars tid och arbete, vardagen i skolan och utbildning. (Ibid. s 18ff) Trots att 

studien är tolv år gammal är den relevant på grund av dess omfattning. För att stärka slutsatserna 

i den kommer de jämföras med nyare studier. Vi kommer också ta in kvalitativa undersökningar 

för att synliggöra barnens erfarenheter och perspektiv. 

Barn som lever i familjer med dålig ekonomi upplever generellt lägre grad av välbefinnande än 

andra. Det verkar vara ekonomin i sig som är viktig och inte huruvida föräldern har ett jobb eller 
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inte. Däremot konstateras att det ju kan vara arbetslöshet som gör att ekonomin har blivit dålig. 

(SOU 2001:55 s 257f) Det är också viktigt att ha i åtanke att det kan vara svårt att veta om det är 

försörjningsstödet i sig eller orsaken till att man behöver försörjningsstöd som är riskfaktorn för 

barnen. Lundström och Wiklund (2000) tar upp missbruk som exempel. Även om familjen skulle 

få det bättre ekonomiskt skulle barnens utsatthet i och med föräldrarnas missbruk finnas kvar. 

(Lundström och Wiklund 2000 s 24)  

Socialdepartementet gjorde 2004 en omfattande undersökning om ekonomiskt utsatta barn. De 

börjar med att påpeka att försörjningsstöd i sig inte betyder att familjen är fattig, eftersom det ska 

generera en skälig levnadsnivå. Däremot innebär det att föräldrarna inte kan försörja sina barn, 

vilket får konsekvenser som inte bara är ekonomiska. Utöver de ekonomiska konsekvenserna kan 

det också få psykologiska konsekvenser för föräldrarna då de kan känna att de inte lyckas som 

föräldrar. Detta gäller framförallt vid långvarigt beroende av försörjningsstöd. (Ds 2004:41 s 

170). Detta återkommer i analysen, eftersom föräldrars mående påverkar barnen. 

Begreppet skälig levnadsnivå ger utrymme för tolkning och kommunerna har stor frihet att göra 

individuella bedömningar. Det är däremot vanligt att man följer riksnormen som enbart 

garanterar det absolut nödvändiga. (Hjort 2012 s 221) Man kan fråga sig om det går att uppnå 

skälig levnadsnivå med försörjningsstöd när kommunerna bara garanterar det absolut 

nödvändiga. En del familjer väljer att försöka klara sig på det lilla de har istället för att söka 

försörjningsstöd då det kan upplevas stigmatiserande att gå på försörjningsstöd. Man vill kunna 

försörja sig själv och inte bli ifrågasatt av socialsekreterare. (Angelin och Starrin 2012 s 303). 

”Att leva på socialbidrag är som att leva i ett fängelse” berättar en mamma (Näsman m.fl. 2012 s 

97). Många berättar att de tyckte det var jobbigt att socialtjänsten hade total insyn i deras liv och 

dessutom åsikter om hur de skulle leva. De kände att de hade väldigt begränsat eget 

handlingsutrymme. (Angelin och Starrin 2012 s 305) I flera studier har forskare tittat på den 

allmänna inställningen till de arbetslösa i befolkningen, och det framkommer att det är relativt 

vanligt att arbetslöshet tillskrivs individen. Med den åsikten följer att arbetslösa personer skulle 

kunna få ett arbete bara de försöker och att större krav borde ställas på dem. Furåker och 

Blomsterberg (2003) konstaterar i sin artikel att denna inställning från befolkningen tillsammans 

med att vara arbetslös innebär en stor påfrestning för föräldrarna. De är både utanför och har 

dåligt med pengar. (Furåker och Blomsterberg 2003 s 200)  

Det är inte enbart den knappa ekonomin som leder till oro hos föräldrarna, Andersson (2004 s 

57) påpekar att försörjningsstöd som företeelse också är problematisk. I hans studie framkommer 

att informanterna kände en bristande kontroll över sitt liv. Det går att koppla till synen på 

personer med försörjningsstöd och arbetslöshet (Furåker och Blomsterberg 2003 s 200). I 

Anderssons studie berättar de att det också leder till fysiska besvär som sömnsvårigheter och 

magont. (Andersson 2004 s 57) Det är inte heller ovanligt att barn försöker muntra upp sina 

föräldrar när de mår dåligt (Näsman och von Gerber 1996 s 77) Därför skulle oron över 

försörjningsstöd och de bland annat fysiska besvären som följer hos föräldrarna kunna påverka 

barnen negativt. 
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När kommunen väljer vilka insatser som ska användas för att minska barnfattigdom kan det vara 

enkelt att rikta insatserna enbart till de familjer som har försörjningsstöd. Det gör att barn som 

lever i familjer med dålig ekonomi men som inte har försörjningsstöd inte får de insatser de 

behöver. Sådana riktade insatser kan alltså vara för snäva, då även barnen i fattiga familjer utan 

försörjningsstöd behöver hjälp. (Angelin och Salonen 2012 s 46)  

 

I familjer som har det dåligt ställt finns det en ekonomisk stress som direkt påverkar barnen. Det 

kan bli fler konflikter mellan föräldrarna. (Conger m.fl. 1999 s 528) Det kan också bli konflikter 

mellan barnen och föräldrarna. Barnen försöker förstå men kan ändå bli irriterade för att de inte 

får göra lika mycket som sina kompisar. (Harju 2008 s 107) Ju längre en familj tar emot 

försörjningsstöd, desto större riskfaktor är det för barnen (Ds 2004:41 s 177). Det är svårt att i 

statistiken se vad som blir följderna för barnen i dessa familjer. Det görs ingen ren statistik på 

dem utan de klumpas oftast ihop med föräldrarna till ett hushåll (Ibid. s 172). Detta kopplas 

senare till barndomssociologiska antaganden om barns begränsade handlingsutrymme och 

synlighet som sociala aktörer. För att ta reda på vad barnen själva känner får man gå till 

kvalitativa undersökningar. Dessa kommer senare att kopplas till insatsen välfärdsjobb och vad 

som skulle kunna bli följder för barnen. 

 

2.2.1 Materiella resurser 

Det har tidigare framkommit att barn i familjer med dåliga ekonomiska resurser inte får 

tillräckligt med materiella saker för en god utveckling under sin uppväxt. Det har visat sig att 

avsaknaden av materiella ting har störst negativa konsekvenser när barnen är upp till fem år, då 

det kan hämma deras kognitiva utveckling. (Lundström och Wiklund 2000 s 26ff) Ett resultat 

som återkommer är att även om familjen har det dåligt ställt ser de ofta till att barnen får det de 

behöver, bland annat är det stor andel som har en dator hemma trots att de har dåligt med pengar 

(SOU 2001:55 s116). Det motiveras av att barn använder den i skolan men också för att hålla 

kontakten med sina kompisar (Harju 2008 s 79). Att studera vilka materiella saker barn och 

ungdomar har kan vara ett sätt att ta fram vilka som lever i relativ fattigdom. Prylar är 

statusmarkörer och det är lätt att hamna utanför om man inte har det som är inne just då. (SOU 

2001:55 s 122) Harju visar i sin avhandling att det inte räcker med att ha en mobil till exempel, 

den ska dessutom vara ny och ha de senaste funktionerna. Ur barns perspektiv är det inte bara det 

materiella värdet av sakerna som är av vikt, de har också ett socialt värde i relationen till 

jämnåriga. (Harju 2008 s 85).  

2.2.2. Skolan och skolaktiviteter 

Utöver att skolan är en plats för lärande är det en plats där barnen får sin identitet i ett socialt 

sammanhang. Det är viktigt att få kompisar då umgänge med jämnåriga kan vara en social 

resurs. (SOU 2001:55 s 186, Näsman m.fl. 2012 s 51) 

Det finns vetenskapliga belägg för att en del barn inte kan följa med på vissa fritids- och 

skolaktiviteter av ekonomiska skäl. Det skiljer sig åt mellan barn i olika ekonomiskt utsatta 
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familjer. Detta förklaras dels med att föräldrarna prioriterar barnens aktiviteter men också att 

skolorna satsat mer på gratis aktiviteter. (Harju 2008 s 84) En familj som har sitt barn på en 

resursstark skola berättar om hur allt barnen gör på fritiden kostar och tror att det beror på att de 

andra barnen på skolan generellt har det bättre ställt (Näsman m.fl. 2012 s 78).  

Barn som växt upp med knapert med pengar ser utbildning som viktigare än barn som växt upp 

under bättre förhållanden (SOU 2001:55 s 213). Det kan bero på att de själva vill slippa få det 

dåligt ekonomiskt som vuxna. Däremot hoppar barn i familjer med dålig ekonomi oftare av 

skolan i förtid, vilket är en riskfaktor (Harju och Thoröd 2010 s 292).  

Det är naturligt att det går barn med olika ekonomiska resurser i olika skolor. Om en familj 

kommer från ett utsatt område kan föräldrarna försöka bryta mönstret genom att sätta sina barn i 

skolor i ett annat område där det går fler barn med bättre ekonomiska resurser. En flicka som har 

det så berättar att hon kanske inte hade känt sig lika utanför om hon fått gå i skola där hon bodde, 

där fler varit i samma sits som henne. Bland barn med större ekonomiska resurser blev det 

tydligare för flickan att hon hade dåligt med pengar. (Näsman m.fl. 2012 s 55f)  

Hittills har det gjorts en redogörelse för hur barn har det i familjer med försörjningsstöd och 

dålig ekonomi. Det har inte gjorts någon åtskillnad mellan dessa två grupper då tidigare forskare 

ser dem som likvärdiga. Hittills har det mest presenterats ekonomiska konsekvenser, nedan 

kommer en sammanställning som ger en bredare bild av konsekvenser för barnen när föräldrar är 

arbetslösa. Sammanställningen kommer att kopplas till vad konsekvenserna kan bli för barnen 

när föräldrar via ett välfärdsjobb får en bättre ekonomi. 

2.3 Arbete, arbetslöshet, barn och föräldraskap 

2.3.1 Arbetslöshet 

Mycket av forskningen om arbetslöshet har fokus på den arbetslöse fastän det i de fall det finns 

en familj också i hög grad påverkar dem, och detta faktum är något som Jones (1988 s 199) 

reflekterar över i sin litteraturstudie. Den genomfördes i slutet av 80-talet och baseras till viss del 

på forskning som genomfördes så tidigt som på 30-talet i USA under den stora depressionen. 

(Ibid. s 200) De flesta studier som Jones inkluderade utgår ifrån en manlig 

familjeförsörjarmodell som var vanligare längre tillbaka. Det bör inte vara jämförbart med 

dagens svenska förhållanden då de flesta kvinnor arbetar idag, vilket torde urholka bilden av 

mannen som familjeförsörjare. Utifrån syftet är det dock en relevant studie då den fokuserar på 

hur barnet påverkas av arbetslöshet och tar upp olika mekanismer som driver de förändringar 

som sker. I dagens Sverige förutsätts båda föräldrarna vara ute på arbetsmarknaden och därmed 

gemensamt försörja familjen. Kvinnan är inte beroende av sin partner på samma sätt, och sättet 

hon påverkas av sin partners arbetslöshet ser sannolikt väldigt annorlunda ut idag. De 

ekonomiska förutsättningarna var och är fortfarande ofta i fokus, men studien bidrar till en 

bredare syn av problembilden. 
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Jones menar att småbarnsfamiljer påverkas starkt av arbetslöshet dels för att det är vanligt att de 

har svag ekonomi och dels för att dessa föräldrar ofta är relativt unga och oerfarna och därför har 

en osäker position på arbetsmarknaden. Familjer med små barn har dessutom svårt att anpassa 

sig till en lägre inkomst, något som han benämner ”child care problems”. (Jones 1988 s 206) Vi 

spekulerar i vad dessa problem kan innebära. Kan det vara att barnomsorg kostar och om man 

väljer bort barnomsorg får man förlorad inkomst då man stannar hemma? Annars är utgifterna 

med mindre barn lättare att påverka då de kanske inte bryr sig lika mycket som äldre barn om de 

får begagnade kläder och leksaker till exempel. Övrig forskning visar däremot att utgifterna ofta 

blir större ju äldre barnen blir. Till exempel kanske fler har fritidsaktiviteter som kostar. (Harju 

2008 s 83) Dessutom är det viktigare för ungdomar att ha råd att göra det deras kompisar gör 

(Näsman m.fl. 2012 s 75f).  

Jones vill påvisa de psykosociala effekterna för den arbetslöse, familjen och det större nätverket 

(Jones 1988 s 199f), precis som Jahoda vars teorier kommer att användas i analysen. När en 

förälder förlorar arbetet påverkar det till en början familjen ekonomiskt, vilket skapar stress och 

går ut över föräldraförmågan. Vardagen kan bli konfliktfylld när familjen har små tillgångar, 

speciellt om det tidigare funnits problem med ekonomi, hälsa eller relationer i familjen. (Jones 

1988 s 201f, Ström 2002 s 25ff) Liknande tendenser kan ses i Christoffersens intervjustudie av 

25-åringar i Danmark vars föräldrar varit långtidsarbetslösa under uppväxten (Christoffersen 

1994 s 212ff).  Det är värt att poängtera att det handlar om en tillbakablick på barndomen, och 

det är inte säkert att informanterna kommer ihåg barndomen som den var. Studien är ändå 

relevant då den ger den personliga upplevelsen av att växa upp med långtidsarbetslösa föräldrar.  

För barn och ungdomar som lever i familjer med arbetslöshet kan de sociala relationerna till 

jämnåriga bli drabbade. Framför allt äldre barn och ungdomar jämför sig ofta med sina vänner 

och klasskamrater, och när de inte får samma förutsättningar kan det leda till mer konfliktfyllda 

kontakter och känslor av bitterhet. (Jones 1988 s 204, Harju 2008 s 83) Barn kan även undvika 

att ta med sig vänner hem på grund av att de skäms för familjens situation (Christoffersen 1994 s 

214f). Det är inte bara skam över familjens situation som gör att barn inte tar hem kompisar, utan 

även ansvar. Ekonomin tillåter inte att bjuda kompisar på mellanmål eller mat (Näsman m.fl. 

2012 s 42). 

Social isolering tas upp som en betydande faktor i arbetslöshetens effekt på familjerna i många 

studier som Jones undersökt. Orsaken till att kontakten med nätverket minskar anses bland annat 

vara skamkänslor och att familjens dåliga ekonomi gör det svårt att nå upp till de förväntningar 

som finns i olika sociala sammanhang, till exempel att man ska ge presenter när man besöker 

någon. Jones´ studie visar att det främst är när man minskar umgänget med det ”yttre” nätverket 

som stressnivån hos familjerna påverkas. Familjer med få kontakter utanför hemmet tenderar att 

vara mer stressade. (Jones 1988 s 205) Med ett jobb utökas nätverket direkt, något som kommer 

att kopplas till välfärdsjobb och Jahodas teori. 
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Förändringarna i utövande av föräldraskapet genom till exempel minskat socialt stöd är ofta en 

följd av arbetslöshet och påverkar barnens självförtroende negativt. När barn utsätts för 

påfrestande situationer som till exempel våld i hemmet eller mobbning i skolan påverkar det 

också barnens självförtroende och hälsa avsevärt. (Christoffersen 1994 s 216f) Det finns också 

en benägenhet hos pappor som blivit arbetslösa att i högre grad använda sig av hårdare 

uppfostringsmetoder gentemot sina barn (Jones 1988 s 208). Det är tänkbart att metoderna har 

likartade följder som minskat socialt stöd för barnen när det gäller deras psykosomatiska hälsa 

och självförtroende.  

De tidigare beskrivna förändringar i utövandet av föräldraskapet innebär som redan nämnts 

risker för konsekvenser för barns mående. Christoffersen (2000) utreder dessa risker i en stor 

registerstudie av danska barn födda 1973. Urvalet är barn som varit inlagda på sjukhus någon 

gång mellan sex och arton års ålder på grund av svåra hemförhållanden där våld var en av dem. 

Förutom den rent omsorgsgivande sidan av föräldraskapet antas också föräldrarnas 

känslomässiga tillstånd vara en viktig del i barnens identitetsbildande. (Christoffersen 2000 s 421 

ff) En mängd sociala problem kan kopplas till arbetslöshet, men sambandet mellan arbetslöshet 

och föräldrarnas utövande av våld finns kvar även när andra faktorer kontrolleras för. (Ibid. s 

436f) Detta samband bekräftas också av Ström (2002 s 25ff).  

Studierna genomförda i Danmark kan lättare än övrig internationell forskning jämföras med våra 

svenska förhållanden (Christoffersen 2000 s 425). Tillsammans kompletterar de varandra genom 

att dels följa upp resultaten från tidigare forskning med hjälp av information från barn som levt 

med arbetslösa föräldrar, och dels kontrollera för bakgrundsfaktorer som ofta är närvarande vid 

arbetslöshet och relatera detta till vilka risker det innebär för barnen. 

En kvantitativ studie av Sleskova m.fl. (2006) undersöker kopplingen mellan föräldrars 

arbetslöshet och ungdomars hälsa. När båda föräldrarna är arbetslösa har främst dålig ekonomi 

en stark koppling till ungdomars försämrade hälsa. Sambandet försvagas när bara en förälder är 

arbetslös. Då anses andra faktorer som till exempel lägre grad av stöd från föräldrarna eller 

konflikter i familjen vara bättre indikatorer på försämrad hälsa hos ungdomar. Kortare perioder 

av arbetslöshet verkar inte påverka ungdomars hälsa nämnvärt. (Sleskova m.fl 2006 s 534) 

Svenska forskningsresultat visar att sambandet mellan föräldrars arbetslöshet och barns psykiska 

hälsa är starkare bland äldre barn (Hagquist och Starrin 1994 s 297).  

Arbetslöshetens konsekvenser för barn och föräldrar beskrivs från en mängd olika perspektiv av 

Näsman och von Gerber (1996). Det som framför allt skiljer studien från övrig forskning på 

området är dess fokus på barnperspektivet; att se barnen som kompetenta individer kapabla att 

förmedla sin syn på den egna situationen. (Näsman och von Gerber 1996: s 15f) Föräldrarnas 

berättelser i studien ger en bred bild av arbetslöshetens problematik. De beskriver hur de hanterar 

arbetslöshet, sökandet efter ett nytt arbete, de ekonomiska aspekterna och arbetslöshetens 

betydelse i sig självt när det gäller till exempel självbild, social status och i rollen som en bra 
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förälder. (Ibid. s 35) Barnens röster kommer fram både indirekt i texten genom att författarna 

beskriver deras resonemang, och direkt genom kortare och längre citat. (Ibid. s 22f) 

Barn i grundskolan säger i de allra flesta fall att arbete är väldigt viktigt för vuxna och de kan ge 

exempel på flera olika aspekter av arbetets betydelse. Det handlar dels om att det är viktigt för att 

tjäna pengar, och barnen förstår att pengar behövs för att kunna köpa saker som är nödvändiga. 

För barnen är det en trygghet att ha pengar. Barnen tror också att föräldrarna skulle ha det väldigt 

tråkigt på dagarna om de inte hade ett jobb att gå till eller något annat att göra. (Ibid. s 193f) 

Barn nämner fördelar som påverkar dem personligen som till exempel nya leksaker och bättre 

mat. De nämner även mer övergripande fördelar som till exempel att föräldern inte behöver oroa 

sig över om pengarna ska räcka. (Ridge 2007 s 5) Även om orden självbild och identitet inte 

används av barnen själva så förstår de i viss mån att arbete är något som påverkar dessa delar: de 

pratar om att arbete innebär ”att man är nåt” och att man kan må bra av att ha fått ett jobb. Bland 

yngre barn är bristen på pengar ett centralt problem vid arbetslöshet. Att få lite pengar kan enligt 

barnen ge konkreta följder som till exempel att föräldrarna inte kan köpa godis, och att barnen 

får färre presenter. (Näsman och von Gerber 1996 s 193f) 

Barnen ser inte nödvändigtvis arbete som något enbart positivt. Att inte behöva jobba och bara 

kunna vara hemma är en av fördelarna utifrån barnens perspektiv. (Näsman och von Gerber 1996 

s 152, SOU 2001:55 s 134) Barn i grundskolan uttrycker också att det skulle kunna bli mer bråk i 

familjen och att barn blir ledsna över att föräldrarna blir arbetslösa, vilket de bland annat knyter 

till de ekonomiska förutsättningarna. Barnen skulle bli ledsna om de inte skulle få den mat eller 

de presenter de vill ha. (Näsman och von Gerber 1996 s 151f) 

I många fall känner barnen av när föräldrarna inte mår bra, och reagerar på det genom att till 

exempel testa gränserna för att se hur dåligt föräldern mår eller att försöka muntra upp sin 

mamma eller pappa (Ibid. s 77).  

2.3.2 Långsiktiga effekter 

Vi undersöker barnens situation här och nu, kopplat till barndomssociologin som påpekar att man 

ofta glömmer bort hur barnen har det i nutid utan enbart ser på dem som blivande vuxna 

(Qvortrup 1994 s 4). Välfärdsjobb är en ny insats och resultaten som finns handlar därför i första 

hand om vad konsekvenserna blir i ett kort perspektiv. För att komplettera brister i nuvarande 

forskningsläge har vi valt att redogöra för några långsiktiga effekter av att ha växt upp med dålig 

ekonomi och arbetslöshet. Detta för att få en bättre helhetsbild av vad insatsen skulle kunna leda 

till ur ett barnperspektiv. 

Lundström och Wiklund (2000) påpekar att det inte är säkert att barn får ett sämre liv som vuxna 

för att de haft en fattig uppväxt. Det finns en stor risk att man lägger för stor vikt vid det 

ekonomiska och inte ser andra faktorer som kan vara viktiga för ett barns utveckling. Om man 

enbart ser till ekonomin kan man dessutom lätt missa de barn som får det svårt fast de kommer 

från ekonomiskt stabila familjer. Utifrån samma logik är det långtifrån alla barn som växt upp 
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med dålig ekonomi som får problem senare i livet och tvärtom. Med andra ord kan man inte dra 

några slutsatser om hur det kommer gå för ett specifikt barn, utan bara se tendenser på 

gruppnivå. (Lundström och Wiklund 2000 s 34f) Utländska longitudinella studier har hittat 

samband mellan att ha växt upp i en familj med bidrag och att själv som vuxen leva på bidrag. 

Svenska studier har visat att det påverkar, men att det är fler faktorer som tillsammans gör att 

man i vuxen ålder söker försörjningsstöd. (Ibid. s 31) Duncan m.fl. (1998 s 407) har gjort en 

studie som visar att barn som är fattiga när de är upp till fem år har betydligt sämre skolresultat 

än om familjen har det knapert ekonomiskt när de är äldre. 

Välfärdsjobb är ett exempel på en osäker anställning. Ungdomar som oroar sig för att en förälder 

ska bli arbetslös tenderar att må sämre. Det är alltså inte bara att föräldern är arbetslös som 

påverkar barn och ungdomar, utan också oron för att föräldrarna ska bli arbetslösa. (Hagquist och 

Starrin 1994 s 297) I en studie knyter Barling m.fl. (1998 s 112f) jobbosäkerhet hos föräldrarna 

till ungdomars syn på och attityder till arbete. Osäkerhet rörande anställning och den stress som 

det medför kan också gå ut över barn och ungdomar genom en lägre grad av stöd från föräldrarna 

(Xiuxi m.fl 2012 s 619f). Barling m.fl. (1998 s 116) spekulerar i att det kan bli ett framtida 

problem om dessa ungdomar kommer in i arbetslivet med negativa attityder till att arbeta. 

Framtida effekter av det slaget är dock något som den här uppsatsen varken har möjlighet eller 

ambitioner till att utreda. 

2.3.3 Föräldrars arbete och dess konsekvenser på barnen 

Förutom att föräldrarna får pengar när de har ett jobb finns det en rad andra förhållanden som 

påverkar hur barnen får det när deras föräldrar arbetar. SOU 2001:55 tar upp några aspekter; hur 

punktlig föräldern måste vara med sina tider på jobbet, tillgänglighet under dagen, hur trött 

föräldern är efter jobbet och möjlighet till flextid för att till exempel se till att ens barn inte 

behöver vara på barnomsorgen så länge. (SOU 2001:55 s 140ff) Ensamstående mödrar har visat 

sig ha minst flexibla arbetstider, vilket påverkar tillgängligheten för barnen och kan vara en 

riskfaktor då det inte finns någon annan förälder att gå till istället (Ibid. s 143). Normen är att 

man ska jobba heltid men studien visar att föräldrar som jobbar långa dagar är mer utmattade än 

föräldrar som jobbar kortare dagar. Detta har självklart en effekt på hur mycket ork de har över 

för sina barn när de kommer hem. (Ibid. s 147) Det verkar inte vara föräldrarnas reella arbetstid 

som påverkar hur mycket tid barnen tycker de har med sina föräldrar, alltså är det förmodligen 

en rad andra subjektiva aspekter som påverkar hur nöjda barnen är med föräldrarnas 

tillgänglighet (Ibid. s 151). Även när föräldrarna har ett arbete visar det sig att barn i både 

årskurs fyra och nio ibland är oroliga för att föräldern ska bli arbetslös. Det gäller inte bara när 

de faktiskt blir arbetslösa, det gäller också om det ska skäras ner på en arbetsplats eller vid 

osäkra anställningar. (Hagquist och Starrin 1994) 

Arbetets betydelse för samhället är något som det råder delade meningar om. Ahrne (1987 s 132) 

beskriver att vissa anser att arbetets betydelse har minskat med argumentet att sysslor som 

tidigare genomförts i hemmen nu är lönearbeten. De anser att arbetsmarknaden därför har 
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”heterogeniserats” från att tidigare huvudsakligen bestått av industriarbete. Att arbete inte längre 

ses som en plikt och inte innebär en nödvändighet är ett annat argument. Ahrne själv menar att 

arbetets betydelse förändrats och på många sätt fått en viktigare del i det sociala livet. (Ahrne 

1987 s 131ff) 

 

2.4 Välfärdsjobb 

Välfärdsjobb definieras som en aktiv arbetsmarknadsåtgärd från kommunen som riktar sig till 

personer med försörjningsstöd för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Personerna 

får kollektivavtalsenlig lön vilket alltså ökar familjens ekonomiska resurser. Anställningen är 

tidsbegränsad och pågår som längst ett år. Personerna har rätt till att gå utbildningar på arbetstid 

och i rimlig mån söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet ska vara kvalitetshöjande 

för arbetsplatsen och inte konkurrera med de ordinarie tjänsterna. (Informationsblad från Navet, 

Uppsala Kommun) Denna typ av insats kan alltså diskuteras både i relation till forskning om 

betydelsen av fattigdom, arbetslöshet och arbete på kort och lång sikt för barn. Arbetets 

betydelse diskuteras mer nedan i teoridelen. 

3. Teori 

3.1 Arbetets latenta och manifesta effekter 

Marie Jahoda (1982) gjorde en studie av hur långvarig arbetslöshet påverkade personer från ett 

typiskt industrisamhälle. Hon jämförde arbetslösheten på 30-talet under den stora depressionen 

med arbetslösheten på 80-talet. Genom att jämföra konsekvenserna mellan de två tidsperioderna 

fick hon fram om det var ekonomin som var problemet eller själva arbetslösheten. På 30-talet var 

de arbetslösa fattigare medan de på 80-talet hade tillgång till mer välfärdsresurser och hade mer 

pengar från början. (Jahoda 1982 s 15f) På 30-talet innebar arbetslöshet ofta absolut fattigdom, 

men på 80-talet ledde det till relativ fattigdom. Arbetslöshet har också andra effekter än de 

ekonomiska. (Ibid s 58) Till skillnad från tidigare forskning som mest rörde det ekonomiska 

(manifest konsekvens av ett arbete) studerade hon de psykologiska effekterna av att vara 

arbetslös en längre period (Ibid s 2f). Hon konstaterade att ett arbete är viktigt för den sociala 

samvaron, identiteten och att arbetet var ett sätt att få en strukturerad vardag, något som kallas 

latenta konsekvenser. (Ibid s 83) Flera personer berättade att de skämdes inför sina vänner som 

fortfarande hade ett jobb och därför drog sig undan. (Ibid s 25) Att det är viktigt att ha något att 

göra om dagarna socialiseras in redan i barndomen; dagtid går man i skolan för att sedan åka 

hem. Även affärer är öppna dagtid för att sedan stänga på kvällen när det är dags att gå hem till 

familjen. Om man inte har något att göra på dagen finns en risk att man blir passiviserad. (Ibid s 

22, 59) Om de arbetslösa föräldrarna är uttråkade och rastlösa kan det gå ut över barnen, något 

som kommer att tas upp i analysen senare i uppsatsen. Jahodas teorier är från 1982 och det har 

sedan dess forskats en hel del på dem. De har stort vetenskapligt stöd och är därför fortfarande 

aktuella. (Stiglbauer och Batinic 2012 s 266) Jahoda skiljer på arbetets effekt för kvinnor och 
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män. Kvinnor tar det inte lika hårt om de är arbetslösa eftersom de kan gå tillbaka till det 

”traditionella” och vara hemma och ta hand om barnen (Jahoda 1982 s 53). Den slutsatsen väljer 

vi att bortse ifrån då det i Sverige idag är ovanligt att kvinnor stannar hemma och tar hand om 

barnen. Hemmafrupositionen finns inte längre som en självklar möjlighet. 

 

Vi har valt att använda Jahodas teorier eftersom de visar effekterna av att vara arbetslös och 

därmed indirekt på vad som skulle kunna förändras ifall man får ett jobb. Det är inte direkt 

kopplat till barnen, men som vi konstaterat tidigare har föräldrarnas mående stort inflytande på 

hur barnen har det i familjen.  

3.2 Barndomssociologi 

Den andra teorin vi kommer använda oss av är barndomssociologi. Qvortrup (1994) fokuserar på 

hur barn synliggörs och osynliggörs beroende på hur deras beroendeförhållande till vuxna 

framställs. Det existerar ett snedvridet maktförhållande och ett visst beroendeförhållande mellan 

barn och vuxna, men han framhåller också barns aktörskap och självständighet i förhållande till 

omvärlden. Han menar därmed att barn inte behöver definieras med vuxna som utgångspunkt. 

Han använder begreppen ”vara” och ”bliva” (being/becoming) för att synliggöra skillnaden i hur 

barn kan ses som en egen kategori i nuet, eller som blivande vuxna. (Qvortrup 1994 s 4f) Prout 

och James (1997 s 10f) har en liknande syn och menar att dikotomiseringen av barn och vuxna är 

en central del i de dominanta modellerna av socialisation som gör att barnen inte ses som 

fullvärdiga individer, utan som blivande vuxna. (Prout och James 1997 s 10f) Mycket talar för att 

barn är sociala aktörer och har stor möjlighet att utöva påverkan i olika sammanhang, istället för 

att vara passiva mottagare. Att barnen ofta ses som ’blivande vuxna’ har konsekvenser. Barnen 

och deras problem värderas ofta sett till hur de förväntas se ut som vuxna. Synen på uppväxten 

som en linjär process där biologisk ålder är det viktigaste måttet på mognad kan utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv bli problematiskt. Barnens mognad och förmågor bedöms ofta 

utifrån ålder och antas motsvara ett givet utvecklingsstadium för normalbefolkningen. Denna 

mognad kan likaväl betraktas som individuell och kontextberoende. (Wyness 2012 s 95) 

Barndomssociologin framhåller även att barnens jämnåriga har en stor betydelse för barns 

socialisationsprocess och deltagande i samhället. (Ibid. s 97) 

Barndomssociologin bidrar med användbara begrepp för att analysera det material vi kommer 

använda oss av. Den ger oss frågor som vi kan använda för att granska hur barnen i materialet 

bedöms och vilka konsekvenser insatserna har för barnen. Hur beskrivs barnen i texterna? 

Undersöker utvärderarna de framtida konsekvenserna i högre grad än de omedelbara 

konsekvenserna? 

4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för metodval, urvalsmetod, insamling av datamaterial samt metod för 

analys av data. Utifrån vårt syfte att granska hur barnen framställs i kommunernas texter om 
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välfärdsjobb har en kvalitativ studiedesign varit mest passande. I en kvalitativ studie väljer man 

ett litet material som man analyserar på djupet för att förstå kontexten (Jacobsen 2007 s 61), här 

för att ge en förståelse av barnet i relation till arbetslöshet. De data som har analyserats är 

myndighetstexter i olika former som sedan tolkats utifrån våra teoretiska utgångspunkter för att 

öka förståelsen för barnets roll i dessa sammanhang. Metoden ger en detaljerad och nyanserad 

bild av fenomenet (Jacobsen 2007 s 48ff). 

4.1 Urval 

Vi inhämtade material från de kommuner som har genomfört eller ska genomföra projekt av 

typen välfärdsjobb. Genom detta studerade vi hur de olika kommunerna behandlar och tolkar 

detta ämne utifrån vårt specifika syfte. Det var i första hand på grund av deras omfattning som 

utvärderingar av insatser var av intresse för oss. Även andra sorters material som till exempel 

protokoll, beslut, projektplaner eller material som delas ut till deltagare har kommit att bli 

relevant.  

Insatsen behandlas ur olika perspektiv i olika former av myndighetstexter. Tryckta texter medför 

enligt Jacobsen en lägre grad av spontanitet; att författaren tänkt igenom materialet innan det 

hamnar i text kan innebära fördelar genom högre kvalitet. Det kan också medföra nackdelar 

genom att texten i behandlingsprocessen blivit vinklad och därför inte återspeglar verkligheten. 

(Jacobsen 2007 s 113) Det är möjligt att personerna som arbetar med liknande insatser har något 

att vinna på att de framställs på ett positivt sätt, och detta är något vi hade i åtanke under 

analysprocessen.  

Anställning genom välfärdsjobb är en relativt ny insats som ett antal kommuner använder för att 

försöka hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden. Eftersom det 

inte är någon vedertagen insats är det svårt att veta hur spridd den är och hur stor mängden av 

den existerande informationen är. I den här studien användes snöbollsmetoden vilket innebär att 

vi utnyttjade en kontakt som har bra översikt av fältet och som kunde vägleda vidare till andra 

potentiella källor, vilka i sin tur gav nya idéer om möjliga datakällor. Urvalsmetoden är passande 

utifrån syfte och frågeställningar och ger goda förutsättningar att inbringa den information som 

finns om barn i familjer med välfärdsjobb. Med den här typen av datainsamlingsmetod finns 

dock risken att sökningen avstannar utan att tillräckligt material hittats. (Jacobsen 2007 s 124f) 

Den konkreta insamlingen av materialet beskrivs under punkt 4.2, och vi bedömer att det är 

tillräckligt omfattande för att arbetets syfte ska kunna uppfyllas. 

Inklusionskriterierna som använts är att materialet ska gälla insatser som innebär att personer 

som varit arbetslösa och tagit emot försörjningsstöd en längre period får en tidsbegränsad 

anställning med kollektivavtalsenlig lön. Beredskapsjobb var en arbetsmarknadsåtgärd som 

påminde om denna. Långtidsarbetslösa fick ett arbete där 10 % av tiden skulle gå åt till 

kompetenshöjande insatser. De fick en avtalsenlig lön. Insatsen skulle pågå max nio månader. Då 
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denna insats togs bort 1999 kommer den inte att användas i analysen. (Förordning (1987:411) 

om beredskapsarbete) Urvalet begränsas till senare tid då det är enklare att jämföra eftersom flera 

reformer genomförts sedan 1999. 

4.2 Inhämtning av datamaterial 

För att hitta empiri till analysen användes som sagt snöbollsmetoden. Efter ett samtal med den 

ansvarige för välfärdsjobb i Uppsala kommun fick vi information om några andra kommuner 

som genomfört liknande insatser. Information inhämtades från kommunernas hemsidor. Den 

information som hittades var informationsblad, nyhetsbrev, beslut, rapporter och 

pressmeddelanden. För att hitta fler kommuner gjordes ett omfattande sökarbete på google. 

Sökorden som användes var: välfärdsjobb, resursjobb, arbetsmarknadsåtgärd + avtalsenlig lön. 

Vi hittade viss information om insatser men för att få tillgång till dokument som inte finns på 

hemsidorna har vi tagit kontakt med ansvariga personer via mail och telefon. Efter det hittades 

ytterligare en kommun som ska genomföra insatsen, Ludvika. Då insatsen bestäms i kommunen 

har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida också genomsökts, där det fanns 

nyhetsbrev av intresse. Det genomfördes en konferens gällande Sigtunas resultat av resursjobb 

och för att hitta ytterligare kommuner har deltagarlistan gåtts igenom och vi har besökt alla de 

representerade kommunernas hemsidor för information. Efter detta sökarbete hade vi tillgång till 

sex kommuners dokument gällande välfärdsjobb. 

Alla kommuner har kallat insatsen för olika saker vilket gör att det kan ha blivit ett visst bortfall. 

I Uppsala kallas det välfärdsjobb, i Sigtuna och Ludvika resursjobb, i Sundsvall KomiJobb, i 

Botkyrka Kommijobb [sic] och i Malmö Servicepatruller. Det är inte möjligt att gissa sig fram 

till vad insatsen tidigare kan ha kallats. Det här är troligtvis inte alla kommuner.  

4.3 Etiska överväganden 

Det finns två övergripande principer som alltid behöver ställas mot varandra när en studie ska 

genomföras; forskningskravet och individskyddskravet. Det första handlar om att forskning är 

nödvändigt för att samhället ska gå framåt, det är något alla får nytta av. Det senare handlar om 

att skydda individen från insyn i privatlivet och skada, både fysisk och psykisk. (Vetenskapsrådet 

1990 s 5) Vid en litteraturstudie är det ingen direktkontakt mellan forskare och individer så 

därför är risken för både fysisk och psykisk skada obefintlig. Någon insyn i privatlivet blir det 

inte heller då empirin redan är avidentifierad. Vi har reflekterat över hur vi som författare 

framställer den grupp uppsatsen handlar om, här familjer med försörjningsstöd. De kan ses som 

en utsatt grupp och det är viktigt att de framställs på ett sätt som inte ökar deras eventuella 

utsatthet. Detta görs här genom att inte använda ordet fattig förutom när det används i källorna. I 

tidigare forskning framkom ett citat om att det upplevs som bland det värsta man kan bli kallad 

(Näsman m.fl. 2012 s 48). Ett problem kan här vara hur deltagarna i insatsen beskrivs i 

kommunernas texter. När det gäller utvärderingar är det viktigt att reflektera över hur 

genomförandet såg ut och hur utvärderarna reflekterade över de maktförhållanden som fanns. Vi 

har försökt förhålla oss kritiskt till materialet, till exempel då kommunerna skrivit värderande om 
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deltagarna. Det övriga materialet berör inte enskilda personer, vilket innebär att 

individskyddskravet inte är tillämpbart. 

 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En kvalitetssäkring av forskning är reliabilitet, att undersökningen ska gå att göra om igen på 

samma sätt. Då detta är mer relevant för kvantitativ forskning används här begreppet pålitlighet 

istället. Bryman (2001) beskriver att detta kan säkras genom att noggrant redogöra för sitt 

tillvägagångssätt i hela forskningsprocessen. Därmed kan andra söka upp materialet som använts 

och bedöma kvaliteten. (Bryman 2001 s 261) Däremot är det inte säkert att andra forskare skulle 

tolka texterna på samma sätt, vi är aktivt tolkande läsare och därför finns det alltid en möjlighet 

att andra skulle ha tolkat annorlunda (Ibid. s 367). 

En annan del är validitet, att man mäter det man vill mäta. Validiteten i denna studie påverkas av 

att empirin är sekundärdata. Jacobsen (2007 s 114) beskriver hur redan publicerade texter kan ha 

ett annat syfte än man själv har och att det därför kan bli ett glapp mellan informationen och det 

man vill använda den till. Till exempel kommer vi att titta på barnperspektivet i 

informationsfoldrar till de som ska få insatsen, något som förmodligen inte var tänkt från början 

då texten är riktad till de vuxna. Ytterligare en aspekt som är viktig att tänka på är att 

kommunernas material förmodligen inte är helt objektivt. De har troligtvis valt insatsen för att de 

tror på den och därför kan deras material vara positivt framställt. Det är dock nödvändigt att 

använda sig av kommunernas material då vi inte har hittat någon forskning på området 

välfärdsjobb. Detta anknyter till Jacobsens (2007 s 113) resonemang om att tryckta texter kan 

medföra högre kvalitet, men också en risk för att materialet snedvrids av författaren. 

Den enkät som utvärderingen i Malmö delvis baseras på är inte helt oproblematisk. 

Svarsfrekvensen var 32 %, vilket är väldigt lågt. (Malmö utvärdering s 19) Det är värt att fundera 

på hur detta kan påverka resultatet. Det finns en risk att vissa grupper inte är representerade, 

vilket i sin tur kan bidra till att resultatet blir snedvridet. Låg svarsfrekvens kombinerat med att 

vissa deltagare missförstått frågor kan till exempel tyda på att deltagare som hanterar språket 

mindre bra inte har samma möjligheter att framföra sina åsikter. Ett systematiskt bortfall av 

personer med utländsk härkomst skulle vara problematiskt med tanke på att en av målgrupperna 

är invandrare med försörjningsstöd (Malmö utvärdering s 9). 

Resultaten vi kommer fram till i denna undersökning kommer inte att kunna generaliseras. Med 

kvalitativ metod går man in i djupet på några få texter för att hitta kärnan och då är resultaten 

endast gällande för dessa texter. (Bryman 2001 s 270)  

4.5 Analysmetod 

Metoden som användes i det här arbetet var en kvalitativ innehållsanalys. I den inledande fasen 

av analysen kategoriserades och tematiserades materialet. Teman som i det här sammanhanget är 

intressanta identifierades för att sedan analyseras. (Jacobsen 2007 s 139) Det saknas vedertagna 
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metoder för att hitta dessa teman utan det anpassas efter varje studies frågeställningar (Bryman 

2001 s 368). Hsieh och Shannon (2005 s 1281) beskriver en gren inom kvalitativ innehållsanalys 

som kallas ”riktad innehållsanalys”. I likhet med den baseras vår analys på teorier som är av 

relevans för det här området. För oss innebar det att teman bestämdes i materialet baserat på 

tidigare forskning om barn i förhållande till arbete, arbetslöshet och långvarigt försörjningsstöd. 

De teorier vi valt att använda oss av var vägledande för skapandet av relevanta kategorier. Vi 

bedömer metoden som passande då syftet med studien bland annat är att utreda hur barnet lyfts 

fram i myndighetstexter om en specifik insats. I det tidiga skedet av analysen genomfördes en 

öppen kodning som genererade en mängd koder relaterade till teori och tidigare forskning. 

Koderna grupperades i flera steg och skapade ett antal centrala kategorier. Kategorierna fylldes 

sedan med innehåll och citat som belyste hur ämnet representeras i källmaterialet.  

5. Analys 

I detta avsnitt kommer först en beskrivning av datamaterialet som använts för att man ska få en 

förståelse för varifrån resonemangen kommer. Därefter kommer en redogörelse för hur det gått i 

de kommuner som redan genomfört insatsen, vad de tycker har fungerat och vad som fungerat 

sämre. Det delas upp i en del som beskriver statistik och en del som beskriver mer personliga 

vinster med insatsen. De personliga vinsterna är uppdelade utifrån Jahodas teori om arbetets 

latenta och manifesta effekter. De latenta effekterna delas upp i underkategorier utifrån de delar 

som har visat sig vara viktigast i hennes forskning. (Jahoda 1982 s 83) Då barn inte är så tydliga i 

datamaterialet har många av resonemangen som rör dem hämtats från tidigare forskning. 

Därefter kommer teman från barndomssociologin; där det första knyts närmre empirin och lyder 

”kvinna, mamma, barn”, de andra två kopplas till de teoretiska perspektiven genom en analys av 

barns synliggörande och barn som blivande eller varande. 

5.1 Beskrivning av datamaterial 

Kommunerna har olika material med varierande omfattning. Kommunerna presenteras utifrån 

materialets storlek och avslutas med dem som enbart tagit beslut om insatsen. 

Malmö är den av de inkluderade kommunerna som tidigast började med insatsen. De kallade det 

Projekt Servicepatruller och började 2005. Målsättningen beskrevs som: 

 
”Projekt Servicepatruller projektanställer malmöbor som haft 

svårigheter att komma in på reguljär arbetsmarknad med 

målet att öka deltagarnas anställbarhet så att de efter en tid i 

projektet kan erhålla ett arbete på reguljär arbetsmarknad” (Malmö Utvärdering s3) 

Anställningen är på tolv till arton månader och projektet riktas till långtidsarbetslösa, personer 

över 55 år, invandrare med försörjningsstöd och långtidssjukskrivna. Projektets uttalade 

målsättning var att det skulle vara lika många kvinnor som män som deltog i insatsen. Under 

insatsen skulle deltagarna ha rätt till utbildning och att söka jobb. 20 % av tiden skulle användas 

till utbildning och personerna fick en avtalsenlig lön. (Malmö Utvärdering s 9) Från Malmö har 
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vi använt en utvärdering av Servicepatrullerna, en informationsfolder till företagen som tar emot 

patrullerna och en handlingsplan från 2012. 

En annan kommun som genomfört insatsen är Sigtuna, där det kallades Resursjobb. Deras 

målsättning formulerades enligt följande ”Målet var att minska arbetslösheten och dess effekter 

genom att stödja invånarna i att nå egen långsiktig försörjning”. (Sigtuna delrapport s 2) 

Anställningen var begränsad till tolv månader och personerna i insatsen fick även här avtalsenlig 

lön. Man prioriterade långtidsarbetslösa med försörjningsstöd, invandrare som går eller hade gått 

SFI och hade försörjningsstöd, arbetslösa unga vuxna (18-24) och barnfamiljer. (Sigtuna 

delrapport 2 s 3) Urvalskriterierna skilde sig markant från Malmö vilket avspeglas i resultaten. 

Även här var en målsättning att alla skulle gå kompetenshöjande utbildningar under insatsen. 

Insatsen pågick 2012-2013. (Sigtuna delrapport 2 s 3) Sigtuna genomför en utvärdering av 

projektet som kommer att vara klar år 2015, men det har kommit ut en delrapport som kommer 

att användas i analysen. Kommunen hade en konferens där de redovisade sitt projekt för andra 

kommuner och materialet från konferensen som finns på internet (powerpoint samt 

informationsblad) kommer användas. 

Som tidigare nämnts har Uppsala under hösten 2013 startat ett projekt som här kallas 

Välfärdsjobb. Uppsala har definierat målet som ”Syftet med välfärdsjobb är att den anställde 

genom anställningen ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden”. (Policydokument 

Uppsala Kommun) För att få ett välfärdsjobb ska man ha haft försörjningsstöd minst ett år och 

uppfylla villkoren för ett statligt lönestöd via Arbetsförmedlingen (Informationsblad Uppsala 

Kommun). Jämfört med de två redan nämnda kommunerna riktas insatsen alltså till en mycket 

bredare grupp människor. Personerna får också här en avtalsenlig lön. Precis som de tidigare 

kommunerna har deltagarna rätt att gå utbildningar och söka jobb på arbetstid. (Informationsblad 

Uppsala Kommun) Från Uppsala har vi analyserat en informationsfolder som finns tillgänglig på 

internet, ett policydokument om Välfärdsjobb och informationshäfte som ges till deltagarna och 

ett som ges till de mottagande arbetsplatserna. Dokumenten har vi fått från ansvarig på Uppsala 

Kommun. Parallellt med insatsen pågår en intervjustudie med tjugo föräldrar som får 

välfärdsjobb. Detta material är dock inget vi har tillgång till eftersom det är en pågående studie. 

Sundsvall har precis som Uppsala påbörjat insatsen under 2013, den kallas för KomiJobb 

(Sundsvall Projektplan s 1). Sundsvall definierar målet med insatsen som att personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden ska få en tidsbegränsad anställning för att öka sin anställningsbarhet 

på den reguljära arbetsmarknaden. På tre år ska 600 personer delta i insatsen. De prioriterade 

grupperna är personer som har rätt till subventionerade anställningar. (Sundsvall Projektplan s 5) 

Vi har analyserat en projektplan, ett informationsblad om insatsen och ett informationsblad om 

motivationsarbete. 

För att visa på insatsens aktualitet kommer några kommuner som tagit beslut om att införa 

insatsen men inte börjat än också att vara med i vår analys. Botkyrka kommun har tagit beslut 

om att skapa 100 resursjobb under 2013 för att få ut långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Man 
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har valt att kalla insatsen Kommijobb. Det är en del av en större satsning för att minska 

arbetslösheten. Precis som för de flesta andra kommunerna är anställningen begränsad till tolv 

månader. Personerna som deltar ska få gå kompetenshöjande utbildningar och hjälp med att söka 

jobb på den vanliga arbetsmarknaden. 

(http://www.botkyrka.se/Ung/fordigsomararbetssokande/arbetsmarknadsprogram) Även Ludvika 

ska införa insatsen och i beslutet nämns att Sigtuna ska användas som modell och inspiration. 

Varför de använder sig av Sigtuna och inte de andra kommunerna kan bero på den tidigare 

nämnda konferensen Sigtuna höll där bland annat Ludvika var deltagare. 

5.2 Kommunens vinster 

Efter deltagande i Servicepatruller i Malmö har 89 % av deltagarna fått en anställning utanför 

insatsen, något som gör att kommunen inte längre behöver betala ut försörjningsstöd för dessa 

personer (Malmö Utvärdering s 8). Malmö är så nöjda med insatsen att de senast 2012 tog beslut 

om att fortsätta med den även i år (Protokoll Malmö). De presenterar inga direkta siffror om sina 

vinster i sin utvärdering, men man kan tänka sig att de sparat pengar eftersom de fortsatt med 

insatsen så pass länge. De ser det som en långsiktig samhällsekonomisk vinst att deltagarna 

börjat jobba. Sigtunas delrapport består till stor del av ekonomiska uträkningar. Detta motiveras 

av att ekonomiska förhållanden, snarare än förbättringar för deltagare, har stor betydelse vid nya 

insatser. När en kommun inför nya insatser är det ofta ekonomin som styr, och inte 

nödvändigtvis förbättringar för deltagarna.  

I Sigtuna har man haft insatsen ett år och därefter gjort sammanställningar. Av de som är över 25 

år har drygt en tredjedel fått anställning, några på heltid och några kombinerar a-kassa med 

timanställningar och vikariat. För de unga vuxna var det en mindre andel som fick anställning. 

Två tredjedelar har gått till a-kassa kombinerat med nya insatser från arbetsförmedlingen. Ett av 

målen med resursjobben var att flera skulle börja studera, men när delrapporten skrevs var det 

bara en som påbörjat studier. Några fler hade det däremot i tankarna så siffrorna kanske skulle se 

annorlunda ut idag. Det är endast tre som gått tillbaks till fullt försörjningsstöd, men ytterligare 

tretton personer har tillfälligt försörjningsstöd i väntan på a-kassa eller på grund av 

normunderskott i sina inkomster. Sigtuna tycker att man lyckades bra med matchning av 

arbetsplats och personer. De ansvariga upplever att de flesta deltagarna var nöjda med var de 

hamnade. 14 % av deltagarna hoppade av insatsen, något som kan låta ganska högt men som 

enligt kommunen är ett bra resultat jämfört med resultat från andra arbetsmarknadsinsatser. 

Kommunen räknar med att spara 70 miljoner på fem år, dels genom minskad utbetalning av 

försörjningsstöd men också genom att det kommer in mer skatt när fler personer arbetar. I 

delrapporten beskrivs hur insatsen inte bara ger personliga vinster utan genererar vinster för hela 

samhället. (Sigtuna delrapport 2 s 6ff) Kommunerna ser också en vinst i att personer kommer ur 

utanförskap, bland annat Sundsvall har med det som ett tydligt mål (Sundsvall Projektplan s 4). 

Det är från kommunernas perspektiv dyrt att ha personer i utanförskap. Sigtuna har som mål att 

barnfamiljer ska komma ur utanförskap. (Sigtuna delrapport 2 s 2) Arbetslöshet likställs i 

kommunernas material ibland med utanförskap. Att inte ha ett arbete ses från kommunernas 
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perspektiv som att inte vara delaktig i samhället, att vara utanför samhället. Det är viktigt att 

påpeka att man kan ha ett på många sätt rikt liv även om man inte arbetar.  

Det är tydligt att den ekonomiska delen är viktig även hos de kommuner som är i 

uppstartsperioden. Alla nämner att de genom välfärdsjobb kommer att spara in på kostnader för 

försörjningsstöd och dessutom få in mer pengar via skatter. Detta återkommer vi till i senare 

avsnitt. 

5.3 Manifesta effekter av ett arbete 

Insatsen välfärdsjobb är tänkt att likna ett ”riktigt” jobb mer än till exempel en praktik gör. En 

del i det är att ge deltagarna en avtalsenlig lön. Det är en skillnad från andra 

arbetsmarknadsåtgärder som endast ger en mindre summa pengar och då deltagarna kompletterar 

ersättningen med försörjningsstöd. Som vi sett i tidigare forskning är försörjningsstödet ganska 

lågt satt och därför kan man anta att deltagarna nu får en större inkomst som sannolikt medför 

större möjligheter. Malmö tar i sin utvärdering upp att de tycker att insatsens utformning att likna 

en vanlig anställning är en av dess största fördelar (Malmö Utvärdering s 16). Jahoda beskriver 

ett arbetsmarknadsprojekt som genomfördes på 30-talet där deltagarna bodde i ett läger och fick 

mat och husrum som betalning. Hon säger att det hade varit mer lönsamt att ge dem en riktig lön 

då det hade genererat större vinster långsiktigt. (Jahoda 1982 s 31) Det styrker kommunernas 

synsätt att en av fördelarna med insatsen är lönen. Deltagarna i Malmö tyckte däremot att lönen 

var för låg, det är flera som har sagt att de fick mer pengar när de hade a-kassa. (Malmö 

Utvärdering s 18) I Sigtunas delrapport hittas inte samma missnöje med lönen, något som dels 

kan bero på att de fick mera pengar (cirka 2000kr mer per månad) men också att a-kassan kanske 

sänkts sedan 2007. Både Sigtuna och Malmö tar upp att en stor fördel med välfärdsjobb är att 

personerna efter insatsen har rätt till a-kassa, något som gör att de inte behöver söka 

försörjningsstöd även om de inte skulle få ett jobb efter insatsen. Det är en vinst främst för 

kommunen som då inte behöver betala ut lika mycket försörjningsstöd. Det finns studier som 

visar att många som slutar med försörjningsstöd fortsätter med andra sorters stöd, till exempel 

studiemedel eller a-kassa. (Bergmark och Bäckman 2012 s 253 ff) Då målet är en ”vanlig” 

anställning behöver det inte betyda att man lyckats bara för att personerna inte längre har 

försörjningsstöd. I analysen framkommer således att de inkluderade kommunerna ser a-kassa 

som ett positivt resultat, vilket skulle kunna betraktas som en flytt från ett samhälleligt stöd till 

ett annat (Ibid.). 

Mycket av tidigare forskning pekar på att det alltid är bra när ekonomiskt utsatta föräldrar får 

mer pengar (t.ex. SOU 2001:55 s 103). Det ger barn större möjligheter att till exempel få göra det 

de vill på fritiden. Familjen får också mer pengar till nya kläder eller nya prylar. Som nämnts i 

bakgrundsbeskrivningen har barn berättat att de blir retade för sina omoderna kläder och då 

skulle den förbättrade ekonomin kunna medföra att de får nya kläder och därför inte blir retade 

för det längre.  
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Ridge (2007) påpekar att det inte alltid behöver vara så att barnen får det bättre enbart på grund 

av förbättrad ekonomi. I hennes studie framkommer att barn ibland känner stor osäkerhet 

eftersom mammans anställning är tillfällig och att det kändes mer säkert innan när de gick på 

ekonomiskt bistånd. Utifrån ett barnperspektiv är det värt att tänka på när välfärdsjobb ges till 

föräldrar, för barnen kan det bli en osäkerhet då de under ett år får mer pengar för att kanske 

efteråt gå tillbaks till mindre igen. Däremot konstaterar Ridge också att det generellt var positivt 

med bättre ekonomi. (Ridge 2007 s 7 ff)  

Som motpol till kommunernas fokus på ekonomin vill vi framhålla att det inte behöver betyda att 

barnen har det dåligt bara för att familjen har dåligt med pengar. Tidigare forskning har visat att 

föräldrar som har dålig ekonomi kan utarbeta strategier för att prioritera sina barn och därmed 

delvis sätta sina egna behov i andra hand. De prioriterar materiella saker till barnen så de ska 

slippa bli utanför och för att klara av skolarbetet. (Näsman m.fl. 2012 s 21) Även i Näsmans och 

von Gerbers intervjustudie uttrycker föräldrarna att barnens behov oftast kommer före deras egna 

(Näsman och von Gerber 1996 s 60f). En mamma beskriver hur hon sparar in på sig själv för att 

förse sin son med kläder: ”Niklas måste få, så länge jag kan… så får jag stå över själv med 

kläder.” (Ibid. s 61). De barn som verkligen märker av den dåliga ekonomin har ofta föräldrar 

med andra problem än bara ekonomiska (Andersson 2012 s 191). Kommunernas stora fokus på 

ekonomin tolkas som problematiskt utifrån detta perspektiv då det kan finnas andra saker som 

också behöver åtgärdas. Jonasson (1996 s 61ff) tar upp aspekter som är vanliga bland personer 

som mottar långvarigt försörjningsstöd, till exempel handikapp, psykisk ohälsa, alkoholproblem 

och litet socialt nätverk. Dessa aspekter är sådana kommunerna skulle kunna synliggöra för att få 

en bättre helhetsbild.  

Att ett arbete innebär lön är det Jahoda har valt att kalla en manifest effekt men för uppsatsens 

syfte är de latenta effekterna mer intressanta och kommer därför att läggas större vikt vid. Det är 

de som visar på konsekvenserna i det dagliga livet. 

5.4 Latenta effekter av ett arbete 

De psykologiska effekterna av ett arbete som vi kommer att ta upp handlar om identitet, social 

samvaro och vikten av att ha något att göra om dagarna. Jahoda tar upp flera aspekter men dessa 

tre har valts ut eftersom de går att applicera på datamaterialet. Dessa effekter är sådana som man 

eventuellt inte tänker på eftersom man tar dem för givet. Däremot blir det väldigt tydligt hur 

viktiga de är när de försvinner. (Jahoda 1982 s 39) Avsnittet inleds med ett citat från Malmös 

utvärdering som visar flera av fördelarna med att ha ett jobb som Jahoda lyft fram: 

”…ta del av alla positiva aspekter som det innebär att ha ett arbete. Man växer med ansvaret, man 

lär sig samarbeta i grupp, man skaffar sig rutiner i vardagen och man känner sig behövd.” 

(Malmö utvärdering s 16) 

5.4.1 Identitet 
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Normen för vuxna är att man ska ha ett arbete. I och med sitt arbete får man en identitet utifrån 

själva arbetet och till exempel som en duktig arbetskamrat. Om en person varit arbetslös en 

längre period har denne ingen arbetsidentitet (Jahoda 1982 s 24), och som påvisats i tidigare 

forskning kan de dessutom ha en negativ bild av sig själva eftersom de uppbär försörjningsstöd 

(se t.ex. Näsman m.fl. s 97). En person i Jahodas studie beskriver hur han känner inför sin 

arbetslöshet: 

”Man är inte människa [när man är arbetslös]. Man har ingen plats. Man är så annorlunda än alla 

andra att man tror att det är något fel på en. Det spelar ingen roll vilket arbete man har, man 

känner sig betydligt viktigare när man kommer hem till kvällen än om man har trampat runt på 

gatorna hela dagen.” (Jahoda, M. (1992) s. 136  i Larsson, L. G. (red)) 

Citatet ovan visar på vikten av att få en identitet av arbetet för att man då kan känna sig behövd 

och delaktig. I Malmös utvärdering framkommer att deltagarna tyckte det var positivt att insatsen 

liknade ett riktigt jobb (Malmö Utvärdering s 9). Det kan tänkas vara kopplat till att de därmed 

också fick en identitet som en arbetande vuxen, istället för att ha praktik och försörjningsstöd 

som mer kanske ses som en belastning för samhället. I Näsmans och von Gerbers (1996) 

intervjuer av långtidsarbetslösa föräldrar beskriver informanterna att de haft positiva upplevelser 

av att delta i arbetsmarknadsåtgärder. Att arbetsuppgifterna sågs som meningsfulla och att de 

fick idéer om hur de kunde gå vidare i yrkeslivet var starkt bidragande till denna uppfattning. Att 

bryta passiviteten och att leva upp till de höga krav som ställdes var påfrestande, men bidrog till 

en starkare självkänsla. (Näsman och von Gerber 1996 s 88)  

Som visats i tidigare forskning kan arbetslöshet i en familj leda till att det blir mer bråk och 

eventuellt också strängare uppfostran (Jones 1988 s 201f, 208, Ström 2002 s 25ff). Det kan bero 

på att föräldrarna inte känner sig säkra på sin plats i samhället eller i familjen. Sigtuna har som 

en målsättning att deltagarna ska känna sig behövda och delaktiga i samhälle, något som visar att 

de inte enbart ser till den ekonomiska biten (Sigtuna delrapport 2 s 2).  

Även Sundsvall har ”humanitära vinster” som ett av sina mål (Sundsvall Projektplan). De 

beskriver inte närmre vad det innebär men man kan tänka sig att det skulle kunna innebära en 

humanitär vinst att en person får en identitet i termer av arbete och aktivering. I Sigtuna betonas 

särskilt de positiva konsekvenserna för de unga deltagarna. De har fått lära sig vad det innebär att 

arbeta och att ta ansvar för både sig själv och sitt arbete. (Sigtuna delrapport 2 s 7) Man kan 

tänka sig att de mår bra av att få en arbetsidentitet som de kanske inte haft innan då de varit 

arbetslösa sedan gymnasiet. Varken Botkyrka eller Uppsala nämner något som kan tolkas i 

termer av identitetsskapande i relation till arbete och arbetslöshet. Däremot kan man, kopplat till 

citatet ovan och tidigare forskning, anta att deltagarna kan komma att få en mer positiv bild av 

sig själva i och med att de får ett arbete. 

I Malmö framkommer det att många av deltagarna inte förstod att insatsen var tillfällig trots att 

utförarna anser att de var tydliga med det från början (Malmö utvärdering s 33). Därför kanske 

deltagarna fick en för stark identitet kopplad till det tillfälliga jobbet. Jahoda tar upp den chock-
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reaktion som uppstår när en person förlorar jobbet (Jahoda 1982 s 21f), och man kan tänka sig att 

en liknande reaktion också kan komma efter ett välfärdsjobb om det är alltför likt en vanlig 

anställning.  

Teorin om latenta effekter visar att arbetsuppgifterna på jobbet är viktiga för måendet. Om 

uppgifterna är monotona och tråkiga är det inte säkert att arbetet ger ett bättre välmående. Detta 

visar på vikten av att arbetsuppgifterna är givande och utvecklande. Botkyrka har beskrivit 

satsningen som att målet är ”… att Botkyrkaborna får en meningsfull sysselsättning eller arbete” 

(Sammanträdesprotokoll Botkyrka kommun 2013-06-11). Där ligger alltså tonvikten på att det 

ska vara meningsfullt, inte nödvändigtvis ett arbete i sig. De deltagare som intervjuats i Malmö 

var generellt sett positivt inställda till Servicepatruller, och de som tidigare deltagit i andra 

projekt menade att arbetsuppgifterna var mer meningsfulla och att det kändes positivt och 

utvecklande (Malmö utvärdering s 19). En av deltagarna säger däremot att insatsen i sig är en bra 

idé, men att det mer liknar ett vuxendagis då arbetsuppgifterna känns påhittade (Ibid. s 22). När 

arbetsuppgifterna känns påhittade får inte personen samma identitet som en arbetande vuxen, 

utan kanske till och med känner sig mer utanför samhället då det inte ens går att hitta passande 

arbetsuppgifter. Även om det kan kännas meningslöst att arbeta med påhittade uppgifter 

framkommer i Jahodas forskning att det kan vara bättre än att vara arbetslös. De arbetslösa 

mådde sämre både psykiskt och fysiskt än de med till synes meningslösa arbetsuppgifter, (Jahoda 

1982 s 47f) vilket styrker antagandet att insatsen var bättre än att vara arbetslös och göra 

ingenting. Det framkommer från såväl kommunen som arbetsförmedlingen att det var svårt att 

hitta arbetsuppgifter för kvinnor i Malmö. Detta analyseras närmre i senare avsnitt. 

5.4.2 Social samvaro 

Det är viktigt för välmåendet att ha en social samvaro. Det gäller alla vuxna men kanske ännu 

mer när det finns barn i familjen. Jahoda tar upp att det var relativt enkelt för kvinnor att vara 

arbetslösa på 30-talet men att de ändå saknade samvaron med andra vuxna människor. (Jahoda 

1982 s 25) Det visar att det sociala livet var centralt även när normen låg närmre att vara 

hemmafru. Familjerelationerna är emotionellt laddade och det är viktigt att ha relationer där man 

inte känner lika starkt, till exempel arbetsrelationer (Ibid.) Arbetslöshet leder ofta till att 

personen blir passiv och då minskar det sociala livet.  

Jahoda berättar om ett samhälle där många var arbetslösa på 30-talet. De arbetslösa träffades och 

gick runt och väntade på att något skulle hända. De berättar att de inte pratade med varandra, 

utan bara drev runt. Alltså fick de inga sociala vinster trots att de var bland andra människor. 

(Jahoda 1982 s 23) För att koppla det till nutid har Harju (2008) visat hur familjer med dålig 

ekonomi ofta bor i samma områden, och därför har begränsade möjligheter att umgås med 

familjer som har det bättre. (Harju 2008 s 64) Det kan innebära att de inte ser att det kan bli 

bättre, att de kanske känner en hopplöshet då alla runtomkring dem är i samma situation. Det 

visar att det inte bara räcker med att bara vara bland andra människor, utan man måste aktivt 

umgås också. Ett barn berättar att hon känner sig utanför då hon inte får gå på en skola i sitt 

område (Näsman m.fl. 2012 s 55f). Det verkar finnas en skillnad i hur barn och vuxna hanterar 
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att umgås med andra i liknande situationer. Barn berättar att de vill vara med andra som har 

samma förutsättningar men de vuxna verkar inte må bra av att vara bland andra arbetslösa. 

När en person får ett arbete får denne också arbetskamrater och en gemenskap på jobbet. Jahoda 

beskriver hur även de mest blyga blir tvingade till ett socialt liv då de får ett arbete, något som 

har visat sig vara positivt (Jahoda 1982 s 25). I Näsman och von Gerber (1996 s 88) uttrycker 

föräldrar att de sociala kontakterna varit en positiv aspekt av de arbetsmarknadsåtgärder de 

deltagit i. Alla kommunerna tar upp som en målsättning att deltagarna ska få ett nätverk med 

färska kontakter. Sociala kontakter kan i sin tur få positiva effekter. I Malmös utvärdering tar 

man upp att personerna får ett nätverk som en positiv aspekt (Malmö utvärdering s 8). Det leder 

troligtvis till att personerna blir mindre passiva även på fritiden. I Sigtuna har man kommit fram 

till att unga vuxna mognar genom att träffa andra vuxna (Sigtuna delrapport 2 s 11). Det kan 

kopplas till att de tidigare varit passiva och inte träffat andra. Det är positivt att ha ett socialt 

nätverk som man kan inspireras av och växa med.  

Ett socialt nätverk är inte bara viktigt för att slippa vara ensam utan också för att det kan hjälpa 

till vid jobbsökning. Det kan vara lättare att få ett jobb via kontakter än att söka via till exempel 

arbetsförmedlingen. I en barnfamilj kan utökat nätverk medföra fördelar som barnvakt, att man 

har flera vuxna att vända sig till, möjlighet till fritid och att det finns fler som kan bidra på olika 

sätt. Harju (2008) har i sin studie med ekonomiskt utsatta familjer kommit fram till att personer i 

nätverket utanför familjen ofta ger saker till barnen som inte är direkt nödvändiga. Ett exempel 

som kommer fram är ett barn som fått en klocka i present. Det ges ofta som gåvor vid högtider så 

det är tydligt att det är frivilligt och att familjen inte behöver ge något tillbaka. (Harju 2008 s 110 

ff) Utöver att barnen kan få gåvor innebär ett utökat nätverk att föräldrarna har större möjligheter 

att låna pengar vid plötsliga utgifter (Ibid. s 62)  

I alla kommunerna är invandrare en prioriterad grupp då de oftare hamnar i utanförskap och har 

svårt att få jobb. En deltagare från Sigtuna berättar:  

”För varje dag lär jag mig nya ord och meningar. Idag förstår jag och hänger med vid 

samtalen vid kafferasten. Då blir jag stolt över mig själv” (Sigtuna delrapport 2 s 11)  

Genom att lära sig svenska får personen större möjlighet till social samvaro med kollegorna. I en 

barnfamilj får det positiva konsekvenser när föräldrarna lär sig prata språket bättre. De får bättre 

tillgång till samhället. Personer av utländsk härkomst kan ofta ha svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden, det finns därför sannolikt en stor mängd barn som påverkas av arbetslöshetens 

effekter. Vi vet väldigt lite om hur barn i dessa familjer påverkas när föräldrarna får ett arbete. 

Deras nätverk är i regel mindre då deras släkt och vänner i hög grad kanske finns i hemlandet. 

Nätverket är enligt tidigare forskning av stor betydelse, vilket gör att dessa familjer är extra 

utsatta.  Eftersom alla kommunerna har invandrare som en prioriterad grupp kan citatet ovan 

vara relevant även för de andra kommunerna. Däremot är fördelen med ökad kunskap i svenska 

inget som framkommer i Malmös utvärdering. 
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5.4.3 Rutiner på dagarna 

En del i arbetets betydelse är de rutiner som det skapar för människor om dagarna. De flesta 

arbeten har bestämda tidsscheman vilket bidrar till att strukturera dagen. När en person blir av 

med arbetet försvinner tidsramarna vilket kan få allvarliga konsekvenser. Med mycket tid till 

hands men inget som måste göras som fyller upp dagarna är det vanligt att den drabbade blir 

passiviserad och förlorar tidsuppfattningen. Även om de arbetslösa inte har bestämda aktiviteter 

på dagarna är det vanligt att de har svårt att passa tider. Man kanske kan tänka sig att det är skönt 

att vara “ledig” men det har visat sig inte vara fallet. Tiden som de arbetslösa har till hands kan 

inte likställas med fritid eftersom fritid normalt ställs i relation till arbete och arbetstid. Det är en 

begränsad tid som kan ägnas åt vadhelst personen vill göra. Vid arbetslöshet försvinner 

tidsramarna vilket kan leda till en känsla av meningslöshet. Dessutom kan det vara så att de 

arbetslösa sökt flera jobb under en längre period men aldrig fått något och därför hamnar i apati 

och hopplöshet. (Jahoda 1982 s 22f) Detta kan även påverka barnen som inte förstår vad som 

hände med föräldern som gick från pigg till orkeslös och nu kanske bara sitter hela dagarna 

(Näsman och von Gerber 1996 s 208). Rutiner betraktas ofta som en central del i vardagen och 

det återspeglas i de olika insatserna. Representanter från arbetsförmedlingen och arbets- och 

utvecklingscentra uttrycker vid ett flertal tillfällen att det är bra att anställningen bidrar till att 

deltagarna skaffar sig rutiner i vardagen (Malmö utvärdering s 16). Studier bidrar precis som 

arbete med fasta rutiner även om det jämfört med en fast anställning kan se annorlunda ut, men 

likafullt öka chanserna till en givande arbetssituation i framtiden. 

En person från kommunen som varit delaktig i planeringen menar att anställningen gör att 

arbetsmarknadsmässiga krav kan ställas på personen (Malmö utvärdering s 14). Vad för typ av 

krav det handlar om specificeras inte, men eftersom kravbilden ska motsvara ett ordinarie arbete 

handlar det sannolikt om arbetsprestation, krav på att hålla tider eller liknande. De aspekterna 

kan mycket väl bidra till att deltagarnas situation stabiliseras. Sådana krav bidrar till att skapa 

rutiner i deltagarnas vardag som inte bara påverkar dem på jobbet, utan även i hemmet (Sigtuna 

delrapport 2 s 16). Framförallt unga personer som har gått en längre tid utan arbete efter att de 

slutat skola och gymnasium riskerar att, som Jahoda beskriver ovan, tappa dagsrutinerna och 

tidsuppfattningen. 

5.5 Barns och barnfamiljers synlighet 

Det första avsnittet nedan behandlar kvinnors synlighet i materialet, som här kopplas till barn då 

ensamstående mödrar är överrepresenterade bland de som har försörjningsstöd (SCB Statistik 

över biståndshushåll efter hushållstyp, antal barn och tid 2009) Rubriken ”kvinna, mamma, barn” 

kommer från datamaterialet då framställandet av kvinnors deltagande i insatsen och mammors 

roll i förhållande till arbetsmarknaden väckte vårt intresse. Sedan kommer två rubriker från 
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barndomssociologin; att synliggöra barnet och barnets blivande eller varande. Dessa två rubriker 

kopplas till hur barnen framställs i datamaterialet. 

 

5.5.1 Kvinna, mamma, barn 

 
”Kvinnorna förefaller i mindre utsträckning vara intresserade av de jobb som 

servicepatrullerna erbjuder.” (Malmö Utvärdering s 35) 

I Malmös projekt beskrivs arbetsuppgifterna som opassande för kvinnor från både 

arbetsförmedlingens och kommunens sida (Malmö utvärdering s 16, 33). Detta trots att en av de 

uttalade ambitionerna med projektet var att både kvinnor och män skulle kunna delta på samma 

villkor (Malmö utvärdering bilaga 1 s 4). Projektgruppen uttrycker sedan att de är nöjda med att 

de kunnat erbjuda deltagarna meningsfulla arbetsuppgifter (Malmö utvärdering s 33). Detta är 

motsägelsefullt. Hur kan arbetsuppgifterna generellt beskrivas som meningsfulla men också ses 

som opassande i förhållande till en del av målgruppen? Det är anmärkningsvärt att detta 

förhållande inte problematiseras när det så starkt påverkar kvinnornas förutsättningar för 

deltagande. Det skulle också kunna tolkas som att arbetsuppgifterna ses som meningsfulla för 

dem som faktiskt fick en plats i projektet, men att kvinnorna i högre grad exkluderas eftersom 

kommunen ser dem som svårplacerade då arbetsuppgifterna inte passar dem. Utvärderingen gör 

inga reflektioner över kvinnornas underrepresentation eller arbetsuppgifternas utformning, 

varken var för sig eller tillsammans utan nöjer sig med att konstatera fakta: 29 % av deltagarna är 

kvinnor (Malmö utvärdering s 12). Utfallet för de män och kvinnor som tagit del av projektet är 

likvärdigt i den aspekten att de i lika hög grad tar sig ut på arbetsmarknaden (Malmö utvärdering 

s 41), vilket däremot inte säger så mycket om hur insatsen lyckas för kvinnor då det var så få 

kvinnor med.   

Anledningen till att detta resonemang knyts till barnet är att även om Malmös projekt inte tar upp 

föräldrar som en målgrupp så finns de med största sannolikt i urvalet. I det moderna samhället är 

kärnfamiljen inte längre en självklarhet, och barn finns i många olika typer av 

familjekonstellationer. Sedan 70-talet har andelen separationer ökat vilket innebär att fler barn 

växer upp med en förälder, och vid 15 års ålder uppskattas 30 % av de svenska barnen ha upplevt 

ett familjeuppbrott av något slag. (Wyness 2012 s 61f) Som den tidigare forskningen har visat är 

familjer med en förälder mer känsliga för arbetslöshet från en ekonomisk synpunkt då det inte 

finns en partner som kan hålla familjen uppe (Sleskova m.fl 2006 s 534). Bland de ensamstående 

föräldrarna är det vanligare att mammorna har vårdnaden om barnen. Ungefär fyra gånger så 

många barn bor hos ensamstående mammor jämfört med ensamstående pappor (SCB statistik 

över hemmaboende barn 0-17 år utifrån olika familjetyper från 2012), vilket i det här 

sammanhanget sätter dessa barn i en svårare position. När mammor i högre grad exkluderas från 

arbetspolitiska åtgärder finns det en risk att många barn, och framför allt barn till ensamstående 

mammor, får en svårare livssituation. Detta dels genom sämre ekonomiska förutsättningar, och 
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dels genom att både föräldrars och barns psykosociala hälsa påverkas. Utifrån detta perspektiv 

kan det ses som att insatsens genomförande inte underlättar för kvinnor och i förlängningen 

mammor att ta sig ut på arbetsmarknaden, vilket också drabbar en grupp barn.  

Sigtuna redovisar att frånvaron var högre innan deltagarna lärt sig hur vård av barn (vab) och 

sjukpenning fungerar. Man kan tänka sig att det beror på att deltagarna inte arbetat på länge och 

inte kände till reglerna för de välfärdssystem som finns. Sigtuna påpekar att sjukfrånvaron för 

resursarbetarna var jämförbar med frånvaron hos övriga anställda inom kommunen. (Sigtuna 

delrapport 2 s 7) Det går att jämföra med Uppsala som i sitt informationshäfte till deltagarna tar 

upp bland annat hur barnomsorg fungerar (Informationshäfte till deltagare, Uppsala kommun). 

Då blir det tydligt att insatsen är tänkt att passa alla, vilket gör frånvaron av barnperspektiv än 

mer uppseendeväckande. Det går inte att jämföra eventuell frånvaro på grund av vab med Malmö 

som aldrig nämner barnfamiljer i sin utvärdering. Då varken kommunen eller utvärderarna 

reflekterar över detta kan man tänka sig att föräldrarna inte fick lika tydlig hjälp med sina 

rättigheter. 

Även om inte alla kommunerna nämner barnfamiljer som en prioriterad grupp är det troligtvis så 

att de finns i urvalet. Eftersom barnfamiljerna är osynliggjorda går det inte heller att utvärdera 

konsekvenserna för dem, något som kan ses bristfälligt i sammanhanget. Det går inte heller att 

förbättra insatsen för denna förmodligen välrepresenterade grupp då de inte syns. 

I Sundsvalls projektplan benämns inte ensamstående mammor i den skrivna texten. De fokuserar 

däremot i hög grad på familjer, vilket skulle kunna bidra till att ensamstående mammor får 

relativt bra förutsättningar att ta del av insatsen. (Sundsvall projektplan s 4) Som tidigare nämnts 

är det relativt vanligt att barn bor med ensamstående mammor. Det är dock oklart om kvinnor i 

högre grad blir aktuella att rekryteras till insatsen. 

Resursjobb i Sigtuna redovisar i delrapporten inga problem med sned könsfördelning eller 

opassande arbetsuppgifter för de kvinnliga deltagarna. Av de unga vuxna som deltagit är andelen 

kvinnor 45 %, men i rapporten redovisas varken den totala könsfördelningen eller fördelningen i 

de andra prioriterade grupperna. Barnfamiljer nämns som en prioriterad grupp, och består av par 

som fått anställning, ensamstående mammor och ensamförsörjande pappor. Något som är värt att 

notera är skillnaden i ordval beroende på könet på föräldern. Pappa benämns som 

ensamförsörjare och mamma som ensamstående. (Sigtuna delrapport 2 s 3) Föräldern framställs 

alltså olika beroende på kön, pappan försörjer, det gör inte mamman. Han är aktiv, hon är 

stående och passiv. Han är självständig eftersom han försörjer, hon är i behov av stöd. Han är 

nära arbetsmarknaden, det är inte hon. Den traditionella synen att mannen ska vara den som 

försörjer en familj verkar finnas kvar. När mammorna framställs som i behov av stöd osynliggör 

man deras förmågor och kapacitet i relation till arbete och försörjning. Detta skulle kunna ha 

konsekvenser för hur de ansvariga möter barnen i de olika familjerna. 

5.5.2 Att synliggöra barnet 
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I materialet är det stor variation sett till om och hur barnet framställs i förhållande till insatsen. I 

Malmös utvärdering nämns barn bara vid ett tillfälle i projektbeskrivningen, i sammanhanget att 

arbetande föräldrar kan öka deras studiemotivation när de växer upp.  Ordet familj förekommer 

överhuvudtaget inte. Förutom en potentiellt ökad studiemotivation bland ungdomar beskrivs inte 

några effekter som når längre än till själva personen som får anställningen (Malmö utvärdering 

bilaga 1 s 4f).  

I projektplanen från Sundsvall synliggörs att det inte bara är personen som får ett arbete som har 

något att vinna, utan även dennes familj som får en möjlighet att ta sig ur ett utanförskap och 

tillhöra ett socialt sammanhang. Arbetande föräldrar benämns också som att de ”…är en god 

förebild, ger trygghet och hopp om en bra framtid.” (Sundsvall projektplan s 4) Att familjen 

genom anställningen kan bli självförsörjande är en annan vinst (Ibid. s 4f). I 

informationsbroschyren från samma kommun, som visserligen bara ska ge en översiktlig bild av 

projektet, utelämnas dock dessa positiva faktorer till förmån för mer arbetsmarknadsanpassad 

information som till exempel att personen får arbetslivserfarenhet, meriter och färska referenser 

(Sundsvall informationsbroschyr). När de i citatet ovan använder ord som att föräldrar är en 

”god förebild” och att det ”ger trygghet” nämner de inte barnet. Däremot är det tydligt av 

sammanhanget att det är förebild och trygghet för barnen de menar. Det är anmärkningsvärt att 

de inte använder ordet barn. Ord som ”föräldrar”, ”föräldraskap” och ”familj” knyter ofta an till 

”barn” och ”barnskap, vilket är en tolkning de lämnar till läsaren. Oldman (1994) beskriver 

tendensen att gömma barn i större kategorier som till exempel ”hushåll” eller ”familj”. Han 

benämner detta som att barn är en ständigt närvarande men osynlig minoritet. Barnet tenderar att 

bli osynliggjort inom ordet familjen men uppmärksammas däremot ofta när barnet behöver 

skydd. Man kan bidra till att synliggöra barn genom att se dem som en egen oberoende kategori 

istället för att marginalisera dem inom andra kategorier eller bara se deras beroendeförhållande 

till vuxna. (Oldman 1994 s 43 ff) I Sundsvall skulle de kunna ha ett större fokus på barnet genom 

att beskriva insatsens positiva aspekter utifrån barnperspektivet istället för att utgå från vad ett 

bra föräldraskap innebär. 

Bland målen för Resursjobb i Sigtuna specificeras bland annat att det ska bidra till att motverka 

utanförskap för barn i resurssvaga familjer (Sigtuna delrapport 2 s 2). De skiljer sig därmed från 

Sundsvalls projektmål på så sätt att barnet är centralt när det handlar om konsekvenser som når 

längre än till den anställda personen. I beskrivningen av målgruppen för insatsen anges att 

barnfamiljer är en prioriterad grupp. (Sigtuna delrapport 2 s 3)  

”För barn i ekonomiskt och socialt utsatta familjer har Resursjobben medfört att barnen har 

fått föräldrar som går till ett arbete. Barnen får en tryggare miljö, mer frihet, och inte minst 

förebilder som de kan vara stolta över.” (Sigtuna delrapport 2 s 11) 

Citatet ovan illustrerar skillnaderna i hur barn synliggörs i Sigtunas delrapport jämfört med 

Sundsvalls projektplan som beskrivs tidigare under denna rubrik. Innehållet är förhållandevis 

lika då de båda beskriver att barnen till arbetande föräldrar får trygghet och goda förebilder. Det 
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som framförallt skiljer de två åt är att barnen i Sigtunas rapport lyfts ut ur kategorin ”familj” och 

står i fokus för vad arbetslösheten och den följande anställningen innebär. Sigtuna beskriver det 

genom barnet som mottagare och Sundsvall genom föräldern som givare. I Sigtunas rapport är 

konsekvenserna för barn ett genomgående tema och nämns i målet för insatsen, beskrivningen av 

målgruppen, beskrivningen av individuella vinster av projektet och i sammanfattningen av 

projektet. En annan skillnad är att barnens frihet nämns i Sigtunas insats. Barnen får frihet på 

flera sätt. De får egen ekonomi i större utsträckning, de kanske kan röra sig i ett större område då 

de kan få ett busskort och de kan träffa kompisar på ett annat sätt.  

5.5.3 Barnets vara eller bliva 

Barnet kan ses antingen som en blivande samhällsdeltagare eller som ett barn i nuet. Dikotomin 

becoming – being handlar om huruvida barn ses utifrån vilka de är eller utifrån vilka vuxna de 

kommer att bli. (Qvortrup 1994 s 4) Följande citat är det textstycke som berör barn och 

ungdomar i utvärderingen från Malmö: 

”Kan vi på detta sätt få fler Malmöbor i arbete så innebär detta samtidigt att fler barn får 

föräldrar som arbetar som de kan identifiera sig med som i sin tur ger fler studiemotiverade 

ungdomar i Malmö.” (Malmö utvärdering bilaga 1 s 4f) 

Utvärderingen från Malmö fokuserar i väldigt stor utsträckning på effekterna för den deltagande 

personen. När barn och ungdomar nämns handlar det om hur de kan påverkas av insatsen på 

längre sikt. Barnets eller familjens situation här och nu benämns inte, utan barnets utveckling 

hamnar i fokus. Det kan ses som att barn i första hand bedöms utifrån hur de kommer att 

påverkas i framtiden som vuxna, något som Kitzinger  kallar för ”adult-centrism” (1997 s 186).  

Flera kommuner belyser barnet både i nutid och med framtidsfokus. I Sundsvall används 

uttrycken ”goda förebilder” och ”hopp om en bra framtid” för att förmedla att barns utveckling 

påverkas positivt av att ha arbetande föräldrar (Sundsvall projektplan s 4). I Sigtuna nämns att 

barnen får goda förebilder genom insatsen (Sigtuna delrapport 2 s 11) Att barn ser upp till sina 

föräldrar som goda förebilder ger dem en uppfattning av hur de vill bli som vuxna. De får något 

att sträva efter under uppväxten. Här talas det igen om barn utifrån ett framtidsperspektiv. 

Barndomen definieras som en utvecklingsfas, ett steg på vägen till att bli en självständig vuxen. 

Det är barnets situation på lång sikt som är i fokus, vilket i Qvortrups (1994 s 4) termer benämns 

som en syn på barnet som en ”blivande” vuxen. 

Ett exempel på hur det kan se ut när barnets situation i nuet är i fokus finns i Sundsvalls 

projektplan där den arbetande föräldern ger trygghet (Sundsvall projektplan s 4). Barn i nuet 

framställs på ett liknande sätt i Sigtunas rapport (s 11) där de anger att barn genom insatsen ska 

få en ”tryggare miljö”. Vi tolkar ordet trygghet som att barnet ska ha bra förutsättningar att må 

bra och vara barn i nuet. Ordet ”frihet” som används i Sigtunas rapport (se citat under 5.5.2) är 

relativt brett vilket gör att det är svårt att veta vad de menar. Qvortrups (1994 s 4f) resonemang 

om barns beroendeförhållande till vuxna antyder att barn inte kan uppnå total frihet. Det är mer 
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relevant att tala om det i termer av barns ökade möjligheter att utöva sitt aktörskap. (Ibid) Vår 

tolkning är dock att friheten innebär att det inte ska finnas lika stora begränsningar i vardagen. 

Det kan till exempel innebära större ekonomisk frihet; att barnet får tillgång till nya kläder och 

fritidsaktiviteter, eller att de kan bjuda hem sina kompisar. 

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att granska hur barnen synliggörs i den kommunala 

arbetsmarknadsinsatsen välfärdsjobb. Vi har också sammanställt konsekvenserna för deltagarna, 

samt undersökt möjliga konsekvenser för barnen i de familjer som deltar i insatsen.  

Det har inte gjorts så omfattande utvärderingar på hur välfärdsjobb faktiskt fungerar och ännu 

mindre på konsekvenserna för barnen i familjerna. Kommunerna som genomfört insatsen ser den 

som framgångsrik, då de flesta deltagarna inte går tillbaks till försörjningsstöd utan får ett jobb, 

börjar studera eller går på a-kassa tillsammans med andra arbetsmarknadsåtgärder en period. 

Vissa arbetar och tar emot tillfälligt försörjningsstöd på grund av normunderskott i sina 

inkomster. De resultat som sammanställts efter insatsen är kortsiktiga, men genom uppföljningar 

bör mer långsiktiga konsekvenser kunna klargöras.  

Det främsta skälet till att fler kommuner har beslutat om att införa välfärdsjobb verkar vara 

ekonomiskt, man sparar in på utbetalningar av försörjningsstöd och får in mer skattemedel då 

fler arbetar.  

I målen står ofta att personerna ska få känna sig som en del av samhället igen och upprätta ett 

nätverk. Både i Malmö och i Sigtuna berättar deltagarna att de känt av de positiva psykologiska 

effekterna, det är inte bara den ekonomiska situationen som påverkas. Det går att koppla till 

Jahodas teori om latenta effekter av ett arbete, men är inte något kommunerna nämner explicit. 

Det är en styrka med insatsen att de ser längre än till enbart ekonomiska konsekvenser. 

Meningsfulla aktiviteter är något som deltagarna lyfter fram som något positivt. I de fall där 

uppgifterna inte känns meningsfulla uttryckte deltagarna att arbetet kändes meningslöst och 

påhittat. Insatserna bidrar till att skapa rutiner och bryta passiviteten som ofta uppstår vid 

arbetslöshet, vilket är en framträdande del i Jahodas forskning. Även om inte barn nämns i 

sammanhanget kan man tänka sig att de påverkas positivt av att föräldern mår bättre och att 

vardagen följer vissa rutiner. 

Flera av kommunerna nämner barnfamiljer som en viktig grupp i insatsen. Det är fokus på att 

familjerna ska få mer pengar. Tillsammans med teorierna och tidigare forskning framkommer att 

ekonomin självklart är väldigt viktig för barnen, och därför torde insatsen ge dem bättre 

livsvillkor. Ett problem med insatsen skulle kunna vara att den är tillfällig men ändå liknar ett 

vanligt arbete. Bland annat har det kommit fram i Malmö att vissa av deltagarna inte verkade 

förstå det och därför kanske identifierade sig för starkt med sitt välfärdsjobb. Detsamma gäller 

lönen. Familjerna är försäkrade en inkomst under ett år men efter det året är de tillbaks i en 



35 

 

osäkerhet. I internationell forskning om föräldrar och arbetslöshet har det framkommit att barn 

kan känna oro för vad som ska hända efter insatsens slut, (Ridge 2007 s 7ff) något som även 

skulle kunna vara ett orosmoment för barn till föräldrar som får insatsen välfärdsjobb. Detta förs 

sällan fram. För att minska oron skulle kommunerna kunna hjälpa föräldrar extra med en plan 

och vara tydliga med vad som händer efter insatsen. Ett första steg skulle kunna vara att 

synliggöra barnfamiljernas deltagande i insatsen. 

I Malmö hade man svårt att få in kvinnor i insatsen, något som troligtvis påverkade barn trots att 

de inte nämner detta. Det ses som problematiskt men reflekteras inte över i utvärderingen. 

Överlag osynliggörs barnen i kommunernas texter, barndomssociologin kallar detta att barnen är 

en ständigt närvarande men osynlig minoritet (Oldman 1994 s 43 ff). I Sigtuna nämns barnen 

som en egen grupp, men i de övriga projekten tar man för givet att barn finns med i bilden när 

ord som familj och hushåll används.  Det är också skillnad mellan kommunerna om man ser barn 

som viktiga här och nu eller som en framtida vuxen. I Malmö formuleras en förståelse av barnen 

som blivande vuxna, genom vikten av framtida studiemotivation. I Sigtuna och Sundsvall ses 

barnet som viktigt här och nu. Det handlar om att de ska känna trygghet och få mer frihet. 

Materialet belyser dock inte barnets situation i den utsträckning som krävs för att dra 

välgrundade slutsatser om hur barnen i familjerna får det genom insatsen. 

Teorierna vi valt stämmer väl överens med vad som framkommit i datamaterialet. Kommunerna 

nämner främst de manifesta effekterna men visar ändå en förståelse för de latenta effekterna i 

och med att de berör frågor om identitet, social samvaro och rutiner. De barndomssociologiska 

begreppen har främst använts för att analysera varför barnen inte syns så mycket i kommunernas 

texter. 

6.1 Implikationer för forskning och praktik 

Ämnet för uppsatsen har hög grad av aktualitet då insatsen välfärdsjobb pågår eller ska startas i 

flera kommuner runtom i landet. Det finns just nu väldigt lite material om barn. I förhållande till 

insatsen kanske denna studie kan synliggöra att det eventuellt behöver undersökas mer. För att få 

fram barnens situation och hur de upplever insatsen skulle en intervjustudie vara av intresse. Just 

nu pågår en studie med föräldrar som är med i insatsen i Uppsala. Även om inte barn intervjuas 

kan resultaten från den studien tillsammans med våra resultat ge en antydan om hur barnen 

påverkas.  

För kommunerna vore det bra att utvärdera insatsen mer grundligt. De behöver titta på varandras 

resultat för att se vilka aspekter som fungerat och vilka som inte fungerat. Exempel på detta 

skulle kunna vara hur de arbetar för att ge utsatta grupper tillgång till insatsen, och underlätta 

genomförandet. För att se helheten bör de inte bara anpassa insatsen till den arbetslösa personens 

behov och svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden, utan också se att familjer och barn i stor 

utsträckning påverkas. Barnfamiljer drabbade av arbetslöshet bör därför inkluderas som en 

prioriterad grupp vid den här typen av insatser. Dels kan insatserna utvecklas till förmån för 

deltagarna, dels kan de effektiviseras vilket innebär lägre kostnader. På så sätt kan de utveckla 
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insatsen och därefter få en välfungerande insats som inte behöver drivas i projektform, utan 

kanske kan bli en del av den reguljära verksamheten.  

En förvånande upptäckt är hur kvinnor och mammor framställs i materialet från Malmö. Det 

framgår på flera sätt att kvinnor inte anses passa för vissa typer av arbetsuppgifter. Ansvariga på 

kommunen förmedlar att många av arbetsuppgifterna är opassande för kvinnor, och att kvinnor 

dessutom inte är intresserade av vissa arbetsuppgifter. Det är anmärkningsvärt att varken de 

ansvariga från kommunen eller de som skrev utvärderingen reflekterar över detta. De anger att 

arbetsuppgifterna är opassande, men inte varför eller hur dessa bättre skulle kunna anpassas. 

Varför återfinns kvinnorna i insatsen i huvudsak inom äldrevård och skola? Är det för att de 

deltagande kvinnorna bara accepterar vissa arbetsuppgifter eller är det för att de ansvariga inte 

vill placera dem inom traditionellt ”manliga” yrken? En annan förvånande aspekt är att Sigtuna 

benämner pappor som ensamförsörjande och mammor som ensamstående. Pappan framställs 

som självständig familjeförsörjare medan mamman framställs som passiv och i behov av stöd. 

För framtida kommuner kan det vara värt att fundera på könsfördelningen. Hur får man den att 

bli jämn? Hur kan man arbeta för att få bort traditionella värderingar om kön och föräldraskap? 

Resultaten efter denna undersökning är att betraktas som preliminära. Det beror bland annat på 

att det finns så få kommuner som har utvärderat insatsen. Innan undersökningen började trodde 

vi att materialet skulle vara mer omfattande. En annan anledning är att de utvärderingar som 

finns är bristfälliga bland annat utifrån syftet med undersökningen. Barn är något som väldigt 

sällan nämns trots att de finns i urvalet och påverkas av insatsen. Dessutom är insatsen relativt ny 

och man kan inte veta vad det får för långsiktiga effekter än. Kopplat till Jahodas teori kan man 

tänka sig att det blir långsiktiga positiva konsekvenser av att fler kommer ut i arbete men än så 

länge är det enbart en hypotes. 
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