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Förord
För det första vill jag tacka alla plusjobbare verksamma inom Luleå kommun som tålmodigt 
svarat på min enkät, och därtill gjorde den så mångfacetterad genom att tillföra så många egna 
kommentarer. Tack också till plusjobbarnas handledare som sett till att enkäterna delades ut 
till berörda personer. 

Utan min handledares tro på att jag skulle ”ro hem” en enkätundersökning hade arbetet 
förmodligen inte fått denna karaktär. Ett stort tack för ditt stöd Anita Westerström på 
institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

Slutligen vill jag också tacka min kontaktperson på Arbetsmarknadsavdelningen Luleå 
kommun, Pernilla Forsberg, som både haft viktiga synpunkter utifrån sin erfarenhet av 
plusjobben, men också visat stort praktiskt engagemang i detta arbete. 

Min förhoppning är att uppsatsen ska ge en större förståelse för individens upplevelse av sitt 
plusjobb, samt vilka faktorer som ligger bakom dennes upplevelse. De slutsatser som dras kan 
även användas för att ge en större förståelse för individens upplevelse, vid andra typer av 
anställningsstöd.    

Annika Strand
Luleå 21 maj 2007



Abstract 
This essay is about how people experience their situation when the society’s goal is a non 
subsidized work, and the society’s means to reach this goal is a labour market programme. I 
examined how the labour market policy programme “plusjobb” was experienced by the 
individual, and also the individual's attitude towards unemployment and common work. 

“Plusjobb” is an employment subsidy for long time unemployed, where the public financed 
activity stands as employers. The aim is to develop a person’s competence and thereby to 
increase the person’s opportunity to common work in the future. 

This study was implemented with a questionnaire that was distributed to 175 individuals in 
Luleå municipality. 

The result showed that most individuals see the employment subsidy as an opportunity to 
reach a common work. The attitude was to find a way out from unemployment and to reach a 
common work, through this labour market programme. The experience of “plusjobb” was 
largely positive.



Sammanfattning
Denna uppsats handlar om hur människor upplever sin situation när samhällets mål är ett 
osubventionerat arbete, och samhällets medel att nå detta mål är ett arbetsmarknadsstöd. Jag 
undersökte hur det arbetsmarknadspolitiska programmet ”plusjobb” upplevdes av individen, 
samt även individens attityd gentemot arbetslöshet och vanligt arbete. 

Plusjobb är ett anställningsstöd för långtidsarbetslösa, där den offentligt finansierade 
verksamheten står som arbetsgivare. Syftet är att utveckla personers kompetens och därmed 
öka personens chans till vanligt jobb i framtiden. 

Denna studie genomfördes med hjälp av en enkät som distribuerades ut till 175 plusjobbare i 
Luleå kommun.

Resultatet visade att de flesta individerna såg detta anställningsstöd som en möjlighet att nå 
ett vanligt arbete. Attityden var att finna en väg ut ur arbetslöshet och in i arbetslivet, med 
hjälp av detta arbetsmarknadspolitiska program. Upplevelsen av plusjobbet var till största del 
positiv.
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1. Inledning 

”Plusjobben är en bra språngbräda in till nytt yrkesområde!”

”Alla sådana här åtgärder anser jag är bara konstgjord andning!”

Två män som på ytan kan uppfattas som tämligen lika när det gäller ålder och 
levnadsförhållanden, men med helt olika attityder till plusjobbet. Med denna uppsats vill jag 
undersöka vilka faktorer som format dessa två plusjobbares, samt de övriga 173 individernas, 
attityder till denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. I första kapitel beskrivs valet av 
uppsatsämne samt teori, syftet med uppsatsen och bakgrund samt syftet med plusjobben.

1.1 Val av uppsatsämne
Vid kontakt med Luleå kommun framkom behovet av en utvärdering, där individens 
upplevelse av plusjobbet stod i fokus. Detta var ett utmärkt tillfälle att ta del av en grupp 
människors upplevelse av en åtgärd efter en lång arbetslöshet, och hur detta påverkade dem. I 
intresset från min sida fanns en önskan att få en inblick i deras resonemang både runt vanligt 
arbete, arbetsmarknadsåtgärden plusjobb samt arbetslöshet. I uppsatsen görs det skillnad på 
plusjobb och vanligt arbete. Med vanligt arbete menas ett reguljärt, osubventionerat arbete 
som även kan bidra till ett nytt arbetsvillkor samt ge LAS-tid – till skillnad mot plusjobbet. 
Ett av syftena med plusjobben är att individen ska slussas tillbaka till arbetslivet, vilket väckte 
frågor som: känns plusjobbet meningsfyllt för individen? Har plusjobbaren samma rättigheter 
och skyldigheter som de övriga på arbetsplatsen? Känner de sig som ”en i gänget”? Är målet 
för människor att ha ett arbete? Ser vi arbetsmarknadspolitiska program som ett medel att nå 
fram till detta mål?   

1.2 Val av teori 
Robert K. Merton talar om samhällets mål och medel i Theory of Deviance. I denna uppsats 
tolkar jag Mertons teori till att samhällets mål är ett vanligt arbete, och plusjobbet medlet för 
att nå detta mål. Handlingstyper som Merton använder sig av är: konformisten – som 
accepterar både samhällets mål och medel, innovatören – som accepterar samhällets mål men 
inte samhällets medel samt retretianisten – som varken accepterar samhällets medel eller 
mål.1 En enkät2 ligger till grund för denna uppsats, som bland annat ska undersöka om dessa 
handlingstyper återfinns bland den studerade gruppen plusjobbare. 

1.3 Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka individens upplevelse av sitt plusjobb. Delsyftet 
är att undersöka om plusjobbarens mål och medel samstämmer med samhällets 
institutionaliserade medel och kulturella mål.

1) Hur påverkar dessa faktorer individens upplevelse av plusjobbet:
- individens bakgrund
- förhållanden vid starten av plusjobbet
- förhållanden under anställningsperioden på plusjobbet
- förhållanden utifrån förvaltning

1 Giddens, A. 2001. s 200
2 Bilaga 1.
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2) Överensstämmer individens mål och medel med samhällets mål och medel?

1.4 Bakgrund samt syfte med plusjobb
Anställningsstöd är en anställningsform som funnits sedan 1998, med syfte att stimulera 
anställningar av personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Tanken var att ett 
enda stöd, individuellt anställningsstöd, skulle ersätta rekryteringsstöd, beredskapsarbete och 
vikariatstöd. Så blev det dock inte, vilket resulterat i att flera former av anställningsstöd har 
tillkommit och upphört under åren som gått.3 Plusjobb är ett anställningsstöd som endast fick 
tio månader på sig att rekrytera arbetslösa, då regeringsskiftet 2006 satte stopp för fler 
anställningar.     

”Syftet med plusjobb är dels att bidra till att utveckla anvisade personers kompetens och 

anställningsbarhet, dels att tillföra ett nettotillskott av kvalitetshöjande arbetsuppgifter inom

ordinarie verksamhet”

Detta står att läsa i Luleå kommuns lokala kollektivavtal för plusjobb, som även förtydligar 
plusjobbarens arbetsuppgifter enligt följande: 

”Personer placerade på plusjobb ska utföra ordinarie arbetsuppgifter, ingå i arbetsgruppen

och arbeta enligt arbetstider och arbetspass som övrig personal”
4

Avsikten med plusjobben är följaktligen att göra personerna mer kompetenta inom det 
anvisade arbetsområdet, för att lättare kunna få en anställning i framtiden. Plusjobbaren ska 
ingå i de normala arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och erhålla avtalsenlig lön som kan 
varierar från 15 000 till 23 000 kronor. Det kan tilläggas att den högsta dagersättning som 
arbetssökande är 680 kronor per dag, vilket resulterar i en månadsersättning på cirka 15 000 
kronor.5 Det som skiljer plusjobbet från en vanlig anställning är att plusjobbaren inte ska ta 
någon annans arbete, utan vara ett tillskott till den ordinarie personalstyrkan. Anställningen är 
tidsbegränsad till två år men kan inte generera en ny a-kasseperiod samt ej heller räknas som 
LAS-tid.6 Personer som sökte plusjobben var långtidsarbetslösa, vilket innebar att de hade 
varit inskrivna på arbetsförmedlingen i minst två år. Även de som hade haft arbete, högst ett 
halvår, under en tvåårsperiod kunde räknas som långtidsarbetslösa. Statliga och kommunala 
bolag fick anställa plusjobbare om tjänsten var upphandlad av förvaltning eller myndighet. 
Även fristående skolor med enskilt bedriven utbildning eller enskild huvudman kunde anställa 
plusjobbare. Teatrar, museer och dansinstitutioner som, till mer än hälften, finansierades med 
offentliga medel var också tänkbara arbetsplatser för plusjobbaren.7

1.5 Kommunen, facket och arbetsförmedlingens agerande
Under hösten 2005 informerade Arbetsmarknadsavdelningen samtliga förvaltningar inom 
Luleå kommun om plusjobben. Förvaltningarna anmälde sedan intresse beträffande att ta 
emot plusjobbare på sina olika arbetsplatser, samt uppgav vilka befattningar som kunde vara 
aktuella. När plusjobbsplatserna var godkända av facken anslogs platserna på 
arbetsförmedlingen. Plusjobbarna rekryterads sedan av respektive arbetsledare för en 
begränsad anställning på två år. Varje plusjobbare tilldelades en handledare på sin arbetsplats. 

3 Riksrevisionen 2006 s. 21 
4 Luleå kommun 2007
5 Arbetsförmedlingen 2007
6 Kommunal 2007
7 Ibid
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Från och med januari 2006 började plusjobbarna anställas, vilket innebär att de första 
plusjobbarna har fullföljt sina två anställningsår januari 2008. Rekryteringen till plusjobben 
upphörde i november 2006, på grund av Sveriges regeringsskifte. Detta innebär att det 
kommer att finnas verksamma plusjobbare till och med oktober 2008.8 Under 2007 finns det 
ungefär 19 000 personer anställda som plusjobbare i hela landet. Det finns indikationer på att 
några kommuner i norrbotten skulle bli tvungna att avsluta plusjobben i förtid på grund av 
ekonomiska problem. Dessa problem grundar sig i att staten, under hela plusjobbsperioden 
och samt även efter regeringsskiftet, bidragit med som mest 16 000 kronor per månad och 
anställd. Den sista veckan som plusjobbare kunde anställas flerdubblades rekryteringen i 
jämförelse med tidigare månader, och cirka 4 400 avtal tecknades. Detta medförde en mycket 
större kostnad än regeringen hade budgeterat för, en miljard kronor dyrare, och drog därmed 
in den så kallade merkostnadsersättning som var tänkt att användas till handledare och 
arbetsledning.9 Denna merkostnadsersättning hade även använts för att höja plusjobbarnas 
löner till som högst 23 000 kronor.10 Valet för kommunerna stod mellan att sänka 
plusjobbarnas löner till minimilöner, eller avskeda dem.11 Mellanskillnaden har dock täckts 
upp av samtliga kommuner i Norrbotten, och alla plusjobbare kan vara lugna fram till 
årsskiftet 2008.  Luleå kommun menar att plusjobben är säkrade fram till november 2008.12

2. Teori 

I teoriavsnittet redovisas den vetenskapliga inriktningen för denna uppsats, den teori som 

ligger till grund för undersökningen, min tolkning av teorin för att bäst passa ämnet samt en 

motivation för vald teori. Genom att presentera två andra teorier som berör liknande ämne 

som denna uppsats berör, kan motivationen för vald teori på detta sätt stärkas. 

2.1 Teoretisk referensram
Den vetenskapliga inriktningen för denna uppsats är funktionalismen. Denna inriktning är 
inspirerad av en biologisk förklaringsmodell, som kan sammanfattas med att helheten alltid är
beroende av sina delar – precis som en kropp är beroende av alla sina organ. Om någon del i 
samhället förändras, ger detta efterverkningar på hela systemet – precis som att en kropp inte 
fungerar tillfredsställande om något organ plötsligt slutar att fungera. Funktionalismen strävar 
efter jämvikt, med hjälp av sociala institutioner på olika nivåer som exempelvis familj, skola, 
arbetsplats och stat. Människorna bildar en samhörighet utifrån gemensamma normer, vilket 
leder till samhällets överlevnad. Om obalans uppstår är det samhällets strävan mot jämvikt 
som upprättar balansen. 

2.1.1 En klassisk och en modern funktionalist
Émile Durkheim (1858-1917) räknas som den största förebilden inom klassisk funktionalism. 
Han menar att de gamla, primitiva samhällena hålls ihop av den kollektiva känslan av 
samhörighet, medan de nya individualistiska samhällena hålls ihop av den arbetsdelning som 
präglar samhället idag. I det gamla samhället har alla människor liknande levnadsförhållanden 
och arbetsområden, detta stärker deras normer och värderingar och håller dem samman. I det 

8 Ams 2007
9 Norrbottenskuriren 15 februari 2007
10 Norrbottenskuriren 29 mars 2007
11 Norrländska socialdemokraten 22 februari 2007
12 Norrbottenskuriren 4 maj 2007
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moderna samhället är individen beroende av andra, eftersom människor numera är 
specialiserade på olika arbetsområden och därmed behöver varandras hjälp för att överleva.13

Robert K. Merton (1910-2003) tillhör den moderna funktionalismen, som även brukar kallas 
strukturfunktionalism. Denna benämning härstammar från att de funktionella ”behoven” i ett 
socialt system måste tillgodoses för att systemet ska överleva. Dessa behov fylls upp av 
korresponderande strukturer i samhället. Att plocka fram dessa korresponderande strukturer 
och synliggöra dem är strukturfunktionalisternas arbetsområde. Merton betraktar 
funktionsbegreppet på ett mer nyanserat sätt än Durkheim gör. Merton ser de sociologiska 
teorierna på ett mer avgränsat sätt, som han benämner Middle-Range Theories.14 Merton 
diskuterar huruvida en organism alltid är beroende av alla sina delar. Biologiskt sett finns det 
arter som klarar sig utmärkt fastän en kroppsdel försvinner. Andra arter har funktioner som till 
och med jobbar emot varandra. Merton menar att Middle-Range Theories är beskrivningar av 
mer begränsade, sociala fenomen som går att testa empiriskt, vilket inte alltid är fallet med de 
stora funktionalistiska systemteorierna. Merton anser att inte allt i ett samhälle nödvändigtvis 
ger funktion för alla människor. Fattigdom, till exempel, är en dysfunktion för den fattige 
själv men ger de rika en möjlighet till billig arbetskraft. Merton frågar sig i och med detta 
resonemang vem i samhället som tjänar, och inte tjänar, på olika sociala strukturer.15

Religionen är ett kitt som håller ihop samhället i gemensamma ritualer, menade Durkheim. 
Merton menar att olika religioner som samspelar i ett samhälle inte fungerar som detta kitt, 
utan ofta skapar söndring. Med detta vill han säga att det finns funktioner och dysfunktioner 
både på individnivå, i subgrupper samt även i större sociala strukturer och kulturer.16

Funktionalismen har ofta ansetts vara konservativ, eftersom den glorifierar den ordning som 
samhället befinner sig i och inte är ute efter någon förändring. Enligt Merton är det dock 
genom att studera samhällets dysfunktioner som man ser utvecklingen i ett samhälle och dess 
sociala förändring.17

2.1.2 Konformitet eller avvikelse
Enligt funktionalismen så agerar människan således utifrån de förutsättningar samhället 
erbjuder för dess egen överlevnads skull. Denna överlevnad kräver att människorna följer de 
normer som skapar jämvikt i samhället, med andra ord konformitet. De människor som av 
någon anledning inte förmår att följa dessa normer, blir i samhällets ögon avvikare. Avvikaren 
är en central gestalt inom funktionalismen. Den första som nämner vikten av avvikare i 
samhället är Durkheim. När han talar om brottslingen som straffas, menar han att det är 
samhällets sätt att hålla fast vid sina kollektiva normer. Brottslingen är nödvändig för att 
samhället ska förstå vad som är rätt och fel. Detta är enligt Merton den manifesta, synliga, 
funktionen i straffet. Den latenta, ej upptäckta, funktionen är att det stärker gemenskapen i 
gruppen, och därmed samhällets fortbestånd, att se avvikaren straffas. Avvikelse är att inte 
följa en social norm som är accepterad av en majoritet i ett samhälle. Ofta förknippas avvikare 
med lagöverträdelser och kriminalitet, men kan lika gärna studeras inom grupper som 
exempelvis nudistkolonier och Greenpeace. Avvikelse är individens naturliga reaktion på 
situationer de hamnar i där spänningen mellan samhällets normer och individens möjlighet att 
uppfylla dessa normer kolliderar. Merton menar att anomi är det tillstånd som uppkommer när 
de krav som ställs på individens beteende inte samstämmer med den sociala verkligheten.18

13 Wallace, R & Wolf, A. 2006. s. 15-24
14 Wallace, R & Wolf, A. 2006 s. 45-57
15 Merton R. K. 1967 s 39-72
16 Merton R. K. 1967 s. 73-138
17 Ibid 
18 Giddens, A. 2001. s. 194-200
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2.1.3 Theory of Deviance
I Mertons Theory of Deviance – avvikelsens teori – utkristalliserar sig fem olika 
handlingsmönster där samstämmigheten, eller skillnaden, mellan människors upplevelse av 
mål och medel förklarat utifrån fem handlingstyper. 

Kulturella mål   Institutionaliserade medel Handlingstyper

           + + Konformist 
           + - Innovatör (anomisk) 

- + Ritualist (anomisk)
- - Retretianist

          (+) (+) Rebell 

Konformisten accepterar både samhällets mål och samhällets medel att nå detta mål, 
oberoende om de själva lyckas eller ej. De flesta i en befolkning hamnar i denna kategori. 
Innovatören kan däremot använda illegitima eller illegala metoder för att nå målet. Ritualisten 
har glömt det ursprungliga målet, och följer regler tvångsmässigt – exempelvis den som 
stannar kvar på sitt arbete fastän det inte känns bra. Retretianisten har dragit sig tillbaka och 
övergivit hela idén om konkurrens, utan gör saker utan vinstsyfte. Rebellen är slutligen den 
person som vill ersätta befintliga mål med nya mål och göra om hela samhället.19 De rena 
anomiska tillstånden inträffar hos innovatören och ritualisten eftersom det finns en skillnad 
mellan mål och medel där. De andra handlingstyperna upplever ingen konflikt mellan mål och 
medel.20

2.1.4 Tolkning av Theory of Deviance utifrån plusjobbarnas situation
Min tolkning är att det kulturella målet i vårt samhälle är vanligt arbete, och det 
institutionaliserade medlet att nå dit är plusjobbet. Frågan är om individen är konformist och 
ser plusjobbet som en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, eller om individen är 
innovatör och ser plusjobbet som en sysselsättning som inte hjälper denne att nå ett vanligt 
arbete eller slutligen om individen är retretianist och varken ser fördelen med plusjobbet eller 
ett vanligt arbete. Ritualisten kan inte särskiljas i denna studie eftersom denna person 
tvångsmässigt accepterar plusjobbet, utan målet att nå ett vanligt arbete. Detta försvårar 
möjligheten att finna denna handlingstyp, då det kan verka som att plusjobbet är en bra 
sysselsättning enligt denna person. Slutligen är rebellen en person som har egna medel och 
mål och därför inte heller återfinns bland plusjobbarna. Här följer en kort beskrivning av de 
tre handlingstyperna som fortsättningsvis behandlas i uppsatsen, då det kulturella målet är 
vanligt arbete och det institutionaliserade medlet är plusjobb.

Konformisten: 

- Att ha ett vanligt arbete är viktigt. 
- Plusjobbet är ett medel att nå ett vanligt arbete. 
- Personen är positiv till plusjobb och vanligt arbete.

Innovatören: 

- Att ha ett vanligt arbete är viktigt. 
- Plusjobbet är inte ett medel att nå ett vanligt arbete. 
- Personen är negativ till plusjobb och positiv till vanligt arbete.

19 Giddens, A. 2001. s. 200
20 Wallace, R & Wolf, A. 2006. s. 56
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Retretianisten: 

- Att ha ett vanligt arbete är inte viktigt för personen. 
- Personen tror inte på plusjobbet.
- Personen är negativ till plusjobb och negativ till vanligt arbete.

2.2 Valet av teori
Att valet föll på Theory of Deviance beror på de tidigare nämnda handlingstyperna, som 
belyser det tvåstegsmoment – medel och mål – som arbetsmarknadsstöd och vanligt arbete 
innebär. De beskrivna idealtyperna känns bekanta och överensstämmande med verkligheten. 
Här presenteras två andra möjliga teorier för detta arbete, för att ytterligare klargöra varför 
valet föll på Theory of Deviance.     

2.2.1 Attityd och uppförande gentemot ideal eller norm
Hans Gerth och C. Wright Mills är till viss mån präglade av Theory of Deviance i deras teori 
där attityd och uppförande mot ideal eller norm är i fokus. I exemplet här nedan har jag tolkat 
in företeelsen giftermål för att på ett lätt sätt förstå dimensionerna i deras teori.

Attityd mot ideal eller norm

+                    -
Uppförande med hänvisning        +       1.                   2.
till ideal eller norm -        3.  4.

1. Lojal person, ingår utan problem giftermål. 
2. Opportunist, gifter sig därför att det förväntas av personen. 
3. Hycklare, gifter sig men begår äktenskapsbrott.
4. Rebell, undviker giftermål och förespråkar fria förhållanden. 

Dessa handlingsmönster liknar de mönster Merton använde i Theory of Deviance, men istället 
för kulturella mål och institutionaliserade medel talar Gerth och Mills om attityd respektive 
uppförande gentemot idel eller norm. I deras bok Character and Social Structure skriver 
Robert K. Merton förordet. Där framhåller han vikten av att socialpsykologin kopplas till de 
sociala institutionernas historiska förändringar. Denna teori tolkar jag som en utveckling på 
Theory of Deviance. Gerth och Mills menar att människans personlighet är en produkt av sina 
egna erfarenheter, men också dennes förväntningar på framtiden. Framtiden styrs av det typ 
av samhälle individen lever i, och bildar ett ramverk för vad som är möjligt att uppnå. 
Karaktärsdrag som premieras av omgivningen växer och formas in i personligheten, medan 
tabubelagda karaktärsdrag ofta försvagas och försvinner helt.21 Om dessa handlingstyper 
appliceras på plusjobbarna, så är det svårt att uppnå en vettig tolkning. Vem är exempelvis 
”hycklaren” – en plusjobbare som säger sig vilja ha ett vanligt arbete, men egentligen inte vill 
arbeta? I Theory of Deviance mäts individens grad av acceptans gentemot sitt plusjobb och 
vanligt arbete, vilket i detta fall känns mer intressant att undersöka än skillnaden mellan 
individens attityd och uppförande när det gäller plusjobbet. 

2.2.2 Attityder till arbete  
En modernare teori som berör handlingstyper i kombination med attityder till arbete är John 
Goldthorpes studie The Affluent Worker, där förhållningssätten är: instrumentella, solidariska 
samt byråkratiska.22 Thomas Berglund har vidareutvecklat teorin med en fjärde handlingstyp: 

21 Gerth, H.& Mills, C. Wright. 1964.    
22 Goldthorpe, J.H. et al. 1971. s. 53-57
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individualistiskt förhållningssätt. Den solidariska samt byråkratiska attityden är kopplad till en 
värderationell logik där kollektiva normer styr – inom denna ram strävar den solidariska 
handlingstypen efter arbetslönen medan den byråkratiska eftersträvar karriär. Den 
instrumentella och individualistiska attityden är kopplad till en målrationell logik där privata 
normer styr – inom denna ram strävar den instrumentella handlingstypen efter arbetslönen 
medan den individualistiska strävar efter karriär.23 Dessa idealtyper hade också varit möjliga 
för detta arbete, men hade inte prickat in fenomenet med anställningsstöd på samma sätt som 
Theory of Deviance. Den kollektivistiska eller individualistiska attityden hos plusjobbarna 
hade kunnat studeras, men strävan efter lön och karriär hör till plusjobbarnas framtid – då de 
redan nått ett vanligt arbete.

3. Metod 

I metodavsnittet redovisas den forskningsansats och metodik som använts i uppsatsen, valet 

av undersökningsmetod, tidigare forskning, enkätens utformning, analytiska utgångspunkter, 

urval, distribuering samt insamling av enkäter, bortfall, reliabilitet och validitet samt 

slutligen etiska ställningstaganden.

3.1 Forskningsansats
Metoden är deskriptiv, eftersom den beskriver individens upplevelse samt attityder. Data har 
samlats in, kategoriserats och sorterats för att i slutändan ge relevanta fakta för uppsatsen.24

Uppsatsen är empirisk i sitt upplägg då utgångspunkten är verkligheten, till skillnad från 
teoretiska uppsatser där teorin bestämmer vilket stycke verklighet som ska studeras. Denna 
forskningsansats är därmed induktivt eftersom det finns data som har behandlats med teori, 
begrepp och modeller och man har gått från det speciella till det generella. 25

3.2 Metodik
Avsikten med uppsatsen var dels att kartlägga individens upplevelse av sitt plusjobb samt 
undersöka om individens mål och medel överensstämmer med samhällets mål och medel . Till 
detta har en kvantitativ metod använts i form av en enkät26. Ett antal bakgrundsfaktorer gav 
svar på individens ålder, kön, etnicitet, familjestruktur, utbildningsnivå osv. Även graden av 
eget inflytande vid placering på plusjobbet, kontakt med myndigheter osv. har undersökts. 
Dessa variabler har sedan mätts mot upplevelsen av plusjobbet i form av olika index. Utöver 
detta tillkom plusjobbarnas egna kommentarer, där återkommande fenomen sorterades in i 
olika grupper för att på så sätt ges struktur och förståelse. 

3.3 Undersökningsmetod
Valet av undersökningsmetod stod mellan intervjuer eller enkäter. Beslutet att göra en 
enkätundersökning föll sig naturligt eftersom plusjobbarna hade skiftande levnadsberättelser i 
form av ålder, familjestruktur, utbildningsnivå osv. Dessa bakgrundsfaktorer var grunden för 
uppsatsen. Det skulle ha behövts många intervjuer för att få fram attityder om plusjobb hos 
män, kvinnor, unga, medelålders, gamla, ensamstående, sambos, med- och utan 
hemmavarande barn osv. Intervjuer skulle ha inneburit att upplevelsen av plusjobbet samt 

23 Berglund, T. 2001. s. 55-78
24 Ejvegård, R. 1996. s. 30
25Rienecker,L & Jørgensen , P. S. 2002. s. 160
26 Bilaga 1.
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individens mål och medel med säkerhet skulle ha framkommit, men bakgrundsfaktorerna 
påverkan på upplevelsen av plusjobbet skulle ha varit svårare att utreda. Intervjuerna hade 
dock kunnat utveckla och klä svaren i enkäten med mer förståelse, då följdfrågor hade varit 
möjliga. Till viss del har dock plusjobbarnas egna kommentarer bidragit till denna förståelse.

3.4 Tidigare forskning
Tidigare forskning visar att ålder spelar roll för attityder till arbete. Yngre människors 
motivering till arbete kan förväntas vara svagare på grund av bristande erfarenhet från 
arbetslivet samt ökade postmateriella värderingar. Dessa värderingar påverkas av att yngre 
generationer har vuxit upp under tryggare förhållanden vilket resulterat i att 
självförverkligande och livskvalitet är viktigare än ekonomisk trygghet. Det finns även 
forskning som tyder på att unga är mer ivriga och idealistiska, vilket istället leder till ökad 
motivation. Attityden till arbete i förhållande till kön visar att kvinnor har svagare motivation 
än männen på grund av sin orientering mot hem och barn. Men med mer jämlika 
könsrollsmönster i samhället anses dessa skillnader minska. I senare studier anses kvinnor till 
och med ha starkare motivation till arbete än männen. Civilstånd och barn i hushållet anses 
alltså förstärka en mer traditionell arbetsdelning som motiverar männen till arbete i högra grad 
än kvinnor. Denna forskning går dock ej att bekräfta i de skandinaviska länderna. Högre 

utbildning och högre social klass anses föda mer positiva attityder till arbete, då dessa 
personer investerat i att utbilda sig. Internationella studier bekräftar att utbildningsnivå har 
större betydelse för attityder till arbete än ålder och familjestruktur. I Svenska studier har dock 
skillnaderna på social klass varit små. Motivationen anses alltså vara starkare med högre 
utbildning och högre klass, men ålder spelar också en viss roll. I en ny internationell 
attitydforskning utförd med en så kallad flernivåanalys har arbetsmotivation och pliktkänsla 
studerats. I denna analys har det framkommit att kvinnor mellan 18-24 år är mer 
arbetsmotiverade än kvinnor mellan 25-34 år, medan män mellan 25-34 år är mer 
arbetsmotiverade än män mellan 45-59 år. Pliktkänslan var starkare med stigande ålder, men 
svagare med stigande utbildningsnivå både för män och kvinnor. Män som var gifta och 
sammanboende med barn i hushållet visade starkare pliktkänsla, medan kvinnor i samma 
situation inte uppvisade detta samband.27

3.5 Enkätens utformning
Enkäten började med tio bakgrundsfrågor, för att sedan övergå till 23 upplevelse- och 
attitydfrågor där svaren angavs på en skala mellan 1 och 7.28 Plusjobbaren kryssade i det 
alternativ på skalan som bäst representerade deras inställning, där 1 var ”instämmer ej” och 7 
var ”instämmer helt”. Som grund för enkätens frågor låg dels samtal med Pernilla Forsberg, 
kommunens samordnare när det gäller frågor mellan plusjobbarna, facket och 
arbetsförmedlingen samt dels en uppsjö av tidningsartiklar som behandlade plusjobben ur 
olika aspekter. Inspiration för attitydfrågorna hämtades delvis från boken ”Urval – att 
utveckla sociala indikatorer.”29 Frågorna 16 c, d och e hämtades ur ett enkätmaterial som 
använts i undervisningssyfte, medan resterande frågor konstruerades för detta uppsatstillfälle. 
Alla mätningar utfördes i statistikprogrammet SPSS 14.0 där frekvens- och korstabeller var de 
huvudsakliga metoder som användes. 30

27 Esser,I. 2006. s.45-56
28 Bilaga 1
29 Wikman, A. 1991. Bilaga 2. s. 1-7
30 Wahlgren, L. 2005
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3.6 Analytiska utgångspunkter
Här följer en kort presentation av de områden som behandlades i enkäten, samt hur dessa 
faktorer sedan bearbetades statistiskt. 

Individens bakgrund

Med individens bakgrund menades i denna uppsats ålder, kön, etnicitet, familjestruktur, 
utbildning samt tidigare befattningar. Individernas ålder grupperades i intervallen 20-29 år, 
30-39 år osv. Tanken med dessa tioårsintervaller var att fånga upp människor i olika skeenden 
och därmed visa på att upplevelsen av plusjobbet kunde skifta beroende på placering i livet. 
Etnicitetsvariabeln visade om det fanns olika upplevelse av plusjobbet beroende på om 
personen kom från Sverige, Norden eller övriga världen. Familjestrukturen klargjorde 
personens civilstånd samt om det fanns hemmavarande barn. Barnen var grupperade i 0-6 år, 
7-12 år samt 13-18 år för att fånga upp föräldrarnas varierande engagemang i sina barn 
beroende på ålder, vilket i sin tur kunde påverka föräldrarnas upplevelse av plusjobbet. 
Plusjobbaren angav sin högsta utbildning som sedan har grupperats i tre kategorier: 
grundskola, 2-4 årigt gymnasium samt universitet. Plusjobbarnas tidigare befattningar sträckte 
sig fem år bakåt i tiden. Syftet med denna tidsperiod var att arbetslösheten hade pågått en 
längre tid och arbete och utbildning i de flesta fall återfanns som tidigast två år bak i tiden.  
Befattningarna kodades utifrån Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning, SEI.31

och grupperades sedan i: arbetare, tjänsteman på mellannivå samt högre tjänsteman och 
företagare. Högsta utbildningsnivå samt tidigare befattningar var av intresse eftersom 
plusjobben återfanns på olika nivåer, och därmed kunde innebära olika upplevelse utifrån 
tidigare erfarenheter.

Förhållanden vid starten av plusjobbet

De yttre omständigheterna som inträffade då den arbetslöse skulle söka, samt påbörjar, sitt 
plusjobb involverade val eller anvisning av arbete och arbetsplats ofta i kontakt med 
myndigheter. Om personen hade haft eget inflytande över valet av befattning och/eller 
arbetsplats eller om personen hade tidigare erfarenhet från arbetsuppgifterna och/eller 
arbetsplatsen kunde detta påverka upplevelsen. Även kontakten med berörda myndigheter 
kunde påverka individens upplevelse av plusjobbet. I detta arbetsmarknadsstöd fanns tre 
aktörer involverade: Arbetsförmedlingen i Luleå, Arbetsmarknadsavdelningen på Luleå 
kommun samt olika fackavdelningar. 

Förhållanden under anställningsperioden på plusjobbet 

Om det fanns en nivåskillnad mellan vad personen tidigare har arbetat med eller utbildat sig 
till och plusjobbsbefattningen, kunde även detta faktum påverka upplevelsen av plusjobbet. 
Plusjobbsbefattningarna kodades enligt SEI.32 Den avverkade tiden på plusjobbet kunde ge 
indikationer på om upplevelsen av plusjobbet ändrades med tiden. Plusjobbarna anställdes 
under perioden januari-november 2006. Anställningsmånaderna grupperades i fyra kvartal: 
januari-mars, april-juni osv. 

31  SCB. 1989. Kategorierna är ursprungligen: arbetare, facklärda, lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, 
högre tjänstemän samt företagare. Om flera varierande befattningar framkommit hos en person för de senaste 
fem åren har den högsta befattningen kodats. Ett fåtal plusjobb var svåra att sortera enligt denna indelning. Där 
det har varit svårigheter att hitta lämplig kod för en befattning har enkätens beskrivning av huvudsakliga sysslor 
varit vägledande.  
32 Ibid
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Förhållanden utifrån förvaltning

Plusjobbarna fanns representerade i åtta olika förvaltningar i Luleå kommun. Dessa 
förvaltningar hade olika karaktär beroende på arbetsområden, och kunde därför upplevas olika 
för plusjobbarna. De fyra största förvaltningarna, när det gäller antalet anställda plusjobbare, 
ingick i denna undersökning: barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen samt kulturförvaltningen.

Plusjobbarnas egna kommentarer

I slutet av enkäten fanns utrymme för individens egna kommentarer. Här kunde både 
upplevelser och attityder som enkäten inte lyckades fånga in uppmärksammas, samt redan 
behandlade fenomen få en förstärkning. Utvalda kommentarer gav sedan liv åt statistiken i 
resultatavsnittet. En speciell analys av plusjobbarnas egna kommentarer gjordes även.  

Pengars inflytande

Tanken var inte att särskilja dessa två frågor då de skulle ingå i olika index, men med tanke på 
resultaten så var slutsatsen att pengar hade en alldeles speciell inverkan på människan. Första 
frågan löd: 
Lönen jag får som plusjobbare är acceptabel (fråga 15e). 

Den andra frågan löd:
Även om jag vann en stor summa pengar skulle jag förvärvsarbeta (16 d).   

3.7 Index
Många sociala problem är komplexa och svåra att undersöka med enskilda variabler. I denna 
uppsats undersöks upplevelser och attityder, vilket gör att index känns naturligt att använda. 
Index innebär att de frågor i enkäten som mäter samma fenomen har grupperats, för att ge en 
mer rättvis bild av plusjobbarnas upplevelser och attityder. Här följer en presentation av de 
index som förekommer i uppsatsen.

3.7.1 Totalupplevelse av plusjobbet
Individens bakgrund, befattning på plusjobbet, avverkad tid på plusjobbet, förhållanden vid 
starten av plusjobbet samt upplevelse utifrån förvaltning jämfördes mot ett index som byggde 
på fem frågor från enkäten. De fem frågorna mätte upplevelsen av plusjobbet, med så liten 
inblandning som möjligt av andra faktorer. Detta index, som kallades totalupplevelse i 
metodavsnittet, mätte individens upplevelse både socialt: 
Jag trivs med arbetskamraterna på mitt plusjobb (fråga 14 a).

Jag behandlas på samma sätt som de övriga anställda på arbetsplatsen (fråga 14 c).

arbetsmässigt: 
Jag trivs med arbetsuppgifterna på mitt plusjobb (fråga 14 b).

Arbetstakten stämmer väl överens med min kapacitet (fråga 14 d).

samt plusjobbarens framtidsutsikter:
Jag ser plusjobbet som ett sätt att lättare få jobb i framtiden (fråga15 a).

3.7.2 Upplevelser utifrån förvaltning
Här samlades tre frågor till ett index för att sedan jämföras mot de olika förvaltningarna som 
hade plusjobbare anställda. 
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Min handledare på plusjobbet ger mig det stöd jag behöver (fråga 14 f). 

Plusjobbet gör mig mer kvalificerad inom ett eller flera områden (fråga 15 d).

Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla (fråga 14 e).

3.7.3 Inställning till arbetslöshet
Plusjobbarna hade gått från två års arbetslöshet till plusjobbet. Dessa människor var väl 
införstådda med vad arbetslöshet innebar och borde därför kunna ge erfarna svar. Följande tre 
frågor bildade ett index som behandlade inställningen till arbetslöshet:

Jag blir snabbt uttråkad om jag inte har ett jobb att gå till (fråga 16 e). 

Jag avskyr att vara arbetslös (fråga 16 c).

Jag föredrar mitt plusjobb framför arbetslöshet (fråga 15 b).

Inställningen kan variera beroende på flera faktorer. De faktorer som undersöktes i denna 
uppsats var kön, ålder, etnicitet, civilstånd, hemmavarande barn samt arbete senaste fem åren. 
En positiv syn på arbetslöshet tolkade jag till att personen i fråga var retretianist, eftersom 
denna person varken accepterade medlet eller målet – alltså plusjobbet eller det vanliga 
arbetet.

3.7.4 Plusjobbarens mål och medel
Här låg handlingstyperna utifrån Theory of Deviance till grund för ett index. Frågan var om 
individens mål och medel samstämmer med samhällets institutionaliserade medel och 
kulturella mål. Detta index bestämde om plusjobbaren var konformist/innovatör eller 
retretianist:

För mig är det viktigt att plusjobbet leder vidare till ett vanligt jobb (fråga 16 a).

Det är viktigt för mig att i framtiden ha ett vanligt jobb (fråga 16 b).

Jag avskyr att vara arbetslös (fråga 16 c).

3.8 Urval
Målgruppen i undersökningen var de personer som hade anställning som plusjobbare inom 
Luleå kommun. Studien var koncentrerad till denna population eftersom uppdraget var 
sanktionerat av arbetsmarknadsavdelningen i den aktuella kommunen. Antalet plusjobbare 
uppgick till totalt 176 personer, vilket gjorde populationen så pass liten att en uträkning med 
ett 95 % konfidensintervall och en felmarginal på högst 0,02 gav ett stickprov på 164 
personer.33 Hela populationen av plusjobbare i Luleå kommun ingick därmed i studien. Vid 
kontakt med kommunens handledare justeras antalet verksamma plusjobbare ner till 175 
stycken, då en person precis hade slutat sin anställning. 

3.9 Distribuering och insamling av enkäterna 
Det fanns sammanlagt 97 personer inom Luleå kommun som var handledare för plusjobbarna. 
Dessa personer kunde handleda allt mellan en till fem plusjobbare var. Enkäterna skickades 
via kommunens internpost till samtliga handledare, som sedan distribuerade ut dem till sina 
plusjobbare. Utskicket gjordes på torsdagen före påskhelgens början. Detta faktum försenade 
enkäterna till viss del då även det påföljande påsklovet gjorde att många plusjobbare, speciellt 
inom barn och utbildningsförvaltningen, inte fick tillgång till enkäten förrän påföljande vecka. 
Kontakt via telefon med samtliga handledare påbörjades en vecka efter enkäterna skickats ut. 

33 Klefsjö, B & Hellmer, S. 1989. s. 190 
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Kontakten gjordes för att kontrollera att enkäten hade kommit fram till handledaren, delats ut 
till plusjobbaren och vem som skötte om att skicka tillbaka enkäten – handledaren eller 
plusjobbaren själv. Plusjobbarna fyllde i enkäten under arbetstid, och lämnar den sedan 
försluten i ett adresserat kuvert i interposten, alternativt till sin handledare. Efter två veckor 
hade 89 enkäter skickats tillbaka till arbetsmarknadsavdelningen och efter ytterligare en vecka 
36 enkäter till. De handledare vars plusjobbare inte hade inlämnat sina enkäter fick ytterligare 
en påminnelse per telefon. Den sista kontakten med handledare gjordes tre veckor efter 
utskicket. Av 97 handledare förblev sex stycken oanträffbara, vilket slutligen resulterar i 
meddelanden på deras telefonsvarare. Efter sammanlagt fem veckor hade 150 enkäter kommit 
tillbaka.

3.10 Bortfall 
De besvarade enkäterna uppgick till 150 stycken av 175 möjliga. Detta innebar en 
svarsfrekvens på 86 % och att varje plusjobbare ”representerade” 1,17 plusjobbare, vilket fick 
anses vara ett tillfredsställande resultat då svarsfrekvenser på enkätundersökningar brukar 
ligga mellan 50-75 %.34 Kulturförvaltningen låg på en lägre svarsfrekvens än övriga 
förvaltningar. Detta kunde bero på oklarhet i vem som var handledare i vissa fall och 
svårigheter att nå dem per telefon. Fem av förvaltningarna hade 1-16 plusjobbare vardera, 
vilket resulterade i en gemensam svarsfrekvens på 80 % för dessa förvaltningar. De tre 
förvaltningarna med flest plusjobbare, mellan 34-66 stycken vardera hade en gemensam 
svarsfrekvens på 88 %. Det blev därmed en högre svarsfrekvens i de förvaltningar där fler 
plusjobbare var anställda.    

Fördelningen av plusjobbare på respektive förvaltning Svarsfrekvens

66 st Barn och utbildningsförvaltningen 85 % 
36 st Socialförvaltningen 86 %
34 st Arbetsmarknadsförvaltningen    94 %
16 st Kulturförvaltningen 62 %
  9 st Fritidsförvaltningen 100 %
  8 st Tekniska förvaltningen 87 %
  5 st Kommunledningsförvaltningen 80 %
  1 st Stadsbyggnadskontoret 100 %

Studier visade också att kvinnor i högre utsträckning brukade svara på enkäter i jämförelse 
med männen.35 I denna undersökning låg dock männens svarsfrekvens högre än kvinnornas.

Könsfördelningen                           Svarsfrekvens

100 kvinnor 83 % 
75 män 88 % 

3.11 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet är tillförlitlighet och användbarhet hos mätinstrument, i detta fall enkäten, samt att 
mätningen är stabil och inte utsätts för slumpinflytelser. Stabiliteten var lika för samtliga 
plusjobbare så till vida att de besvarade enkäten på sina arbetsplatser. Däremot kan det inte 
garanteras att personerna fick sitta på en lugn och ostörd plats, som informationen i enkäten 
framhöll som önskvärt.36 Alla plusjobbare förseglade sin enkät i ett medföljande, adresserat 

34 Trost, J. 1994. s. 113
35 Trost, J. 1994. s. 113-116
36 Bilaga 1
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kuvert, innan de överlämnade enkäten till sin handledare alternativt lämnade kuvertet i 
internposten. Detta gjorde förhoppningsvis att plusjobbarna vågade säga sitt hjärtas mening i 
alla frågor, vilket annars kunde vara känsligt. Validitet är att undersökningen mäter det 
fenomen den är avsedd att mäta.37 För att mäta individernas upplevelse samt attityder låg ett 
antal påståenden till grund. Dock kunde validiteten diskuteras när det gäller tre påståenden. 
De två första påståendena berörde pengar på olika sätt (fråga 15 e samt 16 d) där det första 
påståendet löd: ”Lönen jag får som plusjobbare är acceptabel”. Detta var förmodligen inte en 
rättvisande indikator på om personen hade en positiv attityd till plusjobb, eftersom de flesta 
människor tycks eftersträva en högre inkomst. Andra påståendet löd: ”Även om jag vann en 
stor summa pengar skulle jag förvärvsarbeta”. Än en gång hade pengars makt stor påverkan 
på människan, vilket resulterade i att även om personen hade en positiv attityd till vanligt 
arbete så kanske den ändå inte ville fortsätta arbeta efter en stor vinst. Det sista påståendet 
gällde individens trivsel på arbetsplatsen (fråga 14 f) och löd: ”Min handledare på plusjobbet 
ger mig det stöd jag behöver”. I enkätsvaren var det för några få plusjobbare oklarheter i vem 
som var deras handledare, vilket naturligtvis gjorde frågan svår att besvara. Det kunde också 
finnas oklarheter i på vilket sätt en handledare borde stödja sin plusjobbare. Därtill kunde det 
vara en olustig fråga att svara på eftersom de flesta lämnade enkäten i ett kuvert till sin 
handledare efter att de har fyllt i den. Trots att kuvertet var igenklistrat kanske detta faktum 
kunde påverka svaret i enkäten.  

3.12 Etiska ställningstaganden
I början av enkäten garanterades plusjobbarna fullständig anonymitet.38 Då enkäterna 
returnerades till kommunen förblev kuverten oöppnade av denna orsak. Enkäterna numrerades 
för hand vid utskicket för att kunna identifieras och därmed underlätta en eventuell 
påminnelse till handledaren. Identifieringen var efter denna procedur ointressant och användes 
inte i det fortsatta arbetet. Denna detalj nämndes ej i enkäten, vilket resulterade i att en 
plusjobbare rev bort identifikationsnumret på enkäten. Detta försvårade arbetet att efterlysa 
”rätt” enkäter. I de citat som hämtades från plusjobbarnas egna kommentarer och återfinns i 
resultatavsnittet, har åldern modifierats med tanke på plusjobbarnas anonymitet. När det 
gällde upplevelsen utifrån de olika förvaltningarna plusjobbarna var anställda i, så var det 
endast förvaltningar med fler än 15 plusjobbare som behandlades. Även detta gjordes för att 
skydda plusjobbarnas identitet.

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas alla resultat som anknyter till forskningsfrågorna. Plusjobbarnas 

egna kommentarer är valda utifrån de ämnen som behandlas och finns med för att ytterligare 

”ge liv” till statistiken.

4.1 Plusjobbarens bakgrund
Bakgrundsfaktorerna analyseras med hjälp av det index som kallas totalupplevelse och har 
behandlats i metodavsnittet.39 Det är 77 % av den totala populationen plusjobbare som svarat 

37 Trost, J. 1994. s. 57
38 Bilaga 1
39 3.7.1 s.10



14

på frågorna som bildar detta index. Av dessa individer är det 9 % som har en negativ 
totalupplevelse till plusjobbet. 

4.1.1 Ålder, kön och etnicitet
Ålder  

150 personer har svarat på enkäten. Av dessa 150 personer återfinns största mängden 
plusjobbare bland 20-29 åringarna och 50-59 åringarna, som tillsammans utgör 60 % av den 
totala gruppen plusjobbare. De åldersgrupper som har de mest negativa totalupplevelserna av 
plusjobben är 40-49 åringarna samt 60-65 åringarna. Bland 50-59 åringarna återfinns ingen 
negativ totalupplevelse. I en jämförelse mellan 40-49 åringarna och 50-59 åringarna, den mest 
negativa och den mest positiva gruppen, framkommer följande resultat: 50-åringarna har fler 
plusjobbare på arbetarnivå och 40-åringarna har fler plusjobbare som arbetar som tjänstemän 
på mellannivå. De vanligast förekommanden förvaltningarna för båda åldersgrupperna är barn 
och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen med en nästan identisk 
fördelning.

Det känns än så länge inte så kvalificerat med tanke på att jag vet att jag har en bättre 

kapacitet att klara mer avancerade uppgifter! Framtiden känns oviss om det leder till ett 

riktigt jobb!

Kvinna 41 år

40-åringarna har något färre plusjobbare i gruppen där högsta utbildning är grundskola eller 
gymnasium, medan de har 10 % fler på universitetsnivå. Könsfördelningen i de olika 
grupperna är 68 % kvinnor i 40-gruppen och 50 % kvinnor i 50-gruppen. När det gäller 
födelseland så är det dubbelt så många invandrare i 40-gruppen, jämfört med 50-gruppen. I 
gruppen 50-åringar är det 75 % som lever tillsammans med en partner, medan det bland 40-
åringarna är 50 % som lever med en partner. 

”Plusjobbet ger mig tillbaka livsglädjen och en framtidstro.”

                Kvinna 56 år

Nära på identiska siffror framträder mellan grupperna när den avverkade tiden på plusjobbet 
undersöks, då lite mindre än 40 % i respektive grupper anställdes det sista kvartalet. Samma 
fenomen uppträder då det undersöks hur många personer i respektive grupp som har haft 
andra befattningar de senaste fem åren. 

Kön 

Könsfördelningen i den undersökta gruppen är 56 % kvinnor och 44 % män. Männen är något 
fler i 20-29 årsgruppen för att sedan vara lika många som kvinnorna i 50-59 årsgruppen. I 
varje resterande ålderskategorier finns det dubbelt så många kvinnor som män representerade. 
Totalt är det 11 % av alla kvinnor som har en negativ totalupplevelse av sitt plusjobb, samt 7 
% av alla män. I samtliga åldersgrupper är det kvinnorna som är mer negativa än männen, 
förutom i gruppen 40-49 år där männen har fyra gånger mer negativa totalupplevelse än 
kvinnorna. Männen har heller ingen negativ totalupplevelse i åldersgrupperna 30-39 år och 
60-65 år. Kvinnorna i gruppen 60-65 år toppar missnöjet, och andraplatsen delas av 20-29 
åringarna och 30-39 åringarna.  



15

”Det känns inte speciellt roligt att tillhöra ”B-laget” och inte räknas som en anställd utan 

bara benämnas ”plusjobbare”. Inte vara med på personalmöten men ändå lätt att utnyttja 

istället för att ta in vikarie när ordinarie personal är sjuk eller ledig.”

                  Kvinna 24 år
Etnicitet 

15 % av plusjobbarna är födda i ett annat land än Sverige. 7 % av plusjobbarna är födda i ett 
nordiskt grannland och samtliga är kvinnor i denna grupp. Största antalet plusjobbare i den 
nordiska gruppen återfinns i åldersspannet 40-59 år.  Från övriga världen kommer totalt 8 % 
av plusjobbarna, där könsfördelningen är 73 % kvinnor. I denna grupp utgörs 75 % av 20-49 
åringar. Det finns ingen negativ totalupplevelse bland personer födda utanför Sveriges 
gränser. 

4.1.2 Familjestruktur 
Partners sysselsättning 

Lite drygt hälften av plusjobbarna är gifta eller lever i ett samboförhållande. Plusjobbare som 
lever med en partner har angett vad dessa personer har för sysselsättning. Det visar sig att 65 
% av deras partners har en anställning, 11 % är pensionärer och 9 % arbetslösa. Resterande 15 
% är fördelade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, företagande och studerande. Ingen av 
plusjobbare har en partner som är hemarbetande. Oberoende av vad deras partners 
sysselsättning är, så har plusjobbare som lever tillsammans med någon dubbelt så positiv 
totalupplevelse av plusjobbet jämfört med de ensamstående. 

”Att få arbeta som plusjobbare är en möjlighet att få visa sin kapacitet samt knyta många nya 

kontakter som jag kan använda för att ”gå vidare” i arbetslivet.”

    Man 37 år
Ensamstående 

När civilstånd och kön mäts mot totalupplevelsen av plusjobbet, visar det sig att den största 
gruppen som har en negativ totalupplevelse är ensamstående kvinnor med 18 %. Det är lika 
stort antal män som är ensamstående, men denna grupp uppvisar ett missnöje som ligger på 7 
%. Bland ensamstående kvinnor har 35 % hemmavarande barn, jämfört med de ensamstående 
männen där 11 % har hemmavarande barn.

”Jag är den enda som jobbar 8-16.30 effektiv barntid med 80 min rastvakt i veckan. Tiden tar 

slut på mej, önskar minskad arbtid men har ej råd.”

                     Kvinna 23 år
Hemmavarande barn

En fjärdedel av plusjobbarna har hemmavarande barn mellan 0-18 år. Totalupplevelsen är 
likvärdig oberoende om plusjobbarna har hemmavarande barn eller inte. Båda kategorierna 
har en negativ totalupplevelse på 9 %. När de plusjobbare med hemmavarande barn undersöks 
lite närmare visar det sig att det är tonårsföräldrar som har mest negativ upplevelse av 
plusjobbet. Denna grupp är dock liten, 3 av 18 tonårsföräldrar har en negativ totalupplevelse 
av sitt plusjobb. Det som kan upplysas om denna lilla grupp föräldrar är dock att samtliga är 
sammanboende och deras tidigare befattningar samt plusjobbsbefattningar ligger på 
arbetarnivå. I gruppen som har barn i åldern 7-12 år finns ingen plusjobbare med negativ 
totalupplevelse, men i gruppen 0-6 år är 9 % missnöjda.   

4.1.3 Utbildningsnivå samt tidigare befattningar 
Utbildningsnivå 

Den vanligast förekommande högsta utbildningsnivån är 2-4 årigt gymnasium. Att ha 
grundskola eller universitetsutbildning som högsta utbildningsnivå är ungefär lika vanligt 
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förekommande i undersökningen och ligger på 20 % vardera. Av de personer som gått 2-årigt 
gymnasium är den vanligast förekommande inriktningen bygg, fordons eller el, följt av 
ekonomi och kontor och på tredje plats media. För de personer som gått 3-4 årigt gymnasium 
är vanligaste utbildningen hotell & restaurang, följt av samhällsvetenskap och på tredje plats 
media. Bland de universitetsutbildade plusjobbarna har de flesta läst data, teknik eller 
naturvetenskap, följt av media och på tredje plats samhälls- & beteendevetenskap. 

”Rör ej plusjobbet mitt.”

                          Man 56 år

Ingen av plusjobbarna som endast genomgått grundskolan och, i ett fåtal fall, inte ens fullföljt 
grundskolan har en negativ totalupplevelse. När det gäller högre utbildning så visar det sig att 
10 % av de gymnasie- och universitetsutbildade plusjobbarna har en negativ totalupplevelse. 
Dessa personer har läst utbildningar inom hotell och restaurang, ekonomi och administration, 
media och kultur samt samhällsvetenskap på gymnasienivå medan missnöjda 
universitetsstuderande har läst media och kultur. På gymnasienivå är det lika stor andel män 
som kvinnor som har en negativ totalupplevelse, och på universitetsnivå är det enbart kvinnor. 
Av de universitetsutbildade personerna återfinns nästan hälften på plusjobb som tillhör 
arbetargruppen, och där 7 % av dessa har en negativ totalupplevelse av plusjobbet. De senast 
fem åren har 42 % i denna grupp varit verksamma i yrken på arbetarnivå, 29 % som 
tjänsteman på mellannivå och lika många högre tjänstemän och företagare. 

”Skulle ha fått vara med och löneförhandla vilket jag inte fick. Borde tjäna mer med tanke på 

min utbildning.”

                     Kvinna 24 år
Tidigare befattningar

85 % av plusjobbarna har haft någon form av tidigare befattning de senaste fem åren. 77 % av 
den undersökta populationen har haft befattningar på arbetarnivå. Av de personer vars 
befattningar varit på arbetarnivå de senaste fem åren och nu har ett plusjobb på samma nivå är 
det 9 % som har en negativ totalupplevelsen. Bland dem som tidigare arbetat som mellan-
eller högre tjänstemän, och nu har en plusjobbsbefattning motsvarande arbetarnivå, är 14 % 
missnöjda. Bland de personer som tidigare har arbetat på arbetarnivå samt som tjänsteman på 
mellannivå och nu har en plusjobbsbefattning som högre tjänsteman har 20 % en negativ 
totalupplevelse. 

4.2 Förhållanden vid starten av plusjobbet
Eget inflytande samt tidigare erfarenhet         

De personer som hade eget inflytande vid valet av befattning har en negativ totalupplevelse på 
6 %, medan de som inte hade något inflytande har en negativ totalupplevelse på 13 %. Ett 
liknande förhållande visar sig när det gäller plusjobbarens inflytande på valet av arbetsplats. 
De personer som fått nya, för dem okända, arbetsuppgifter har 12 % en negativ 
totalupplevelse av sitt plusjobb. De personer som fått arbetsuppgifter som de är bekant med 
har en negativ totalupplevelse på 6 %. Det finns ingen större skillnad på upplevelsen vare sig 
plusjobbaren fått anställning på en ny eller, för plusjobbaren, gammal arbetsplats. Båda 
grupperna har en negativ totalupplevelse på cirka 10 %.

Kontakt med myndighet 

Det är inte alla personer som har varit i kontakt med berörda myndigheter i sådan utsträckning 
att de har uttalat sig i denna fråga. Till arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsverket har 44 
% vardera varit i kontakt med, och facket har 32 % av plusjobbarna haft kontakt med.
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I sambandet mellan kontakt med myndigheter och totalupplevelsen av plusjobbet, visar det sig 
att de som haft positiv kontakt, oberoende av myndighet, upplever en helt igenom positiv 
totalupplevelse av plusjobbet. Av de personer som upplevt en negativ kontakt med 
myndigheter, har 10 % en negativ upplevelse av plusjobbet.  

”Fruktansvärt dålig uppföljning från både kommun och af. Som kommunanställd ska man ha 

samma rättigheter, men som plusanställd har jag inte det. Har blivit lovad både det ena och 

det andra som tyvärr har runnit ut i sanden. Som plusanställd räknas man som mindre värd 

än en vanlig anställd.”

         Kvinna 41 år

4.3 Förhållanden under anställningsperioden på plusjobbet
Befattning på plusjobb

87 % av plusjobbarna har anställning inom kategorin arbetare. I de olika åldersgrupperna är 
det nästan uteslutande personer med plusjobbsbefattningar på arbetarnivå som har en negativ 
totalupplevelse. I gruppen 50-59 år består dock 87 % av arbetare och samtliga har en positiv 
totalupplevelse. 92 % av personerna med negativ totalupplevelse tillhör arbetargruppen. 
Fördelningen av män och kvinnor är relativt jämn i denna grupp. Oberoende av vad personen
arbetat med tidigare så finns enbart positiva upplevelser på plusjobb för tjänstemän på 
mellannivå. Denna grupp består av 86 % kvinnor. 

Avverkad tid på plusjobbet 

Under första kvartalet 2006 anställdes 17 plusjobbare, och under sista kvartalet anställdes 66 
plusjobbare. Av de personer som anställdes januari-mars har nu, cirka ett år senare, 24 % en 
negativ totalupplevelse av plusjobbet. Av dem som anställdes oktober-december har nu, cirka 
ett halvår senare, 5 % en negativ totalupplevelse. Av de personer som anställdes under 
mellanperioden april-september är 8 % idag negativa. Det första kvartalet anställdes 40 % 
kvinnor, varav 14 % idag har en negativ totalupplevelse. Av männen, motsvarande period, är 
30 % idag negativa.

”Plusjobbaren ses inte alls om en ’vanlig’ anställd. Jag har inte fått en arbetsplats med bord, 

stol, dator och bokhylla.”

    Man 57 år 

Under sista kvartalet anställdes 54 % kvinnor, varav 10 % idag är negativa. Männen som 
anställda under motsvarande tid har ingen negativ totalupplevelse av plusjobbet. Under första 
kvartalet anställdes 82 % plusjobbare till befattningar som tillhör arbetarkategorin, och under 
sista kvartalet anställdes 90 % till samma kategori. Av arbetarna i det första kvartalet är 29 % 
negativa och i det sista kvartalet är 4 % av arbetarna negativa. Av de plusjobbare som 
anställdes under första kvartalet har 33 % inom barn och utbildningsförvaltningen en negativ 
upplevelse av plusjobbet och under sista kvartalet har 11 % av de personer som anställdes 
inom socialförvaltningen en negativ upplevelse. 

Pengars inflytande

En stor del av plusjobbarna är nöjda med sitt plusjobb, men många av dessa är ändå missnöjda 
med lönen. Med utgångspunkt från denna fråga så är 45 % av plusjobbarna inte nöjda med 
lönen. Här är män och kvinnor rörande överens då 44 % av kvinnorna och 46 % av männen 
inte är nöjda med den lön de får som plusjobbare. Åldersmässigt så är gruppen 30-39 år mest 
negativa och gruppen 20-29 år minst negativa till lönen. Det är plusjobbarna på arbetarnivå 
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som är mest missnöjda med lönen, följda av tjänstemän på mellannivå och sist de högre 
tjänstemännen.   

”Det enda jag har är att lönen är för låg.

Annars är jag supernöjd!!”

                     Kvinna 21 år

När det gäller frågan om personen skulle fortsätta att förvärvsarbeta trots en stor penningvinst 
visar det sig att detta är en fråga som sticker ut, och att förhållandet till pengar värderas på ett 
separat sätt. Även om en person är konformist i sitt tänkande, alltså anser att vanligt arbete är 
viktigt, så väljer många av dessa personer ändå att sluta arbeta om de fick chansen. 17 % av 
plusjobbarna skulle sluta arbeta om de vann en stor summa pengar. Det är framförallt åldern 
60-65 år som skulle sluta arbeta om de vann pengar, följt av 40-49 åringarna. 20-29 åringarna 
väljer att stanna kvar på sitt arbete även om de skulle vinna pengar. De plusjobbare som till 
största del skulle sluta förvärvsarbeta om de vann pengar är tjänstemän på mellannivå, följt av 
arbetare och sist högre tjänstemän.  

4.4 Förhållanden utifrån förvaltning
Av den sammanlagda populationen plusjobbare tycker 16 % inte att de har fått ökad 
kompetens inom ett eller flera områden, 10 % tycker inte att de får det stöd som de behöver 
från sin handledare samt slutligen 7 % som inte tycker att de utför någon meningsfull 
arbetsuppgift på sitt plusjobb. När dessa tre frågor förs samman till ett index40 och jämförs 
mot de fyra största förvaltningarna, med hänseende på antalet anställda plusjobbare, blir 
resultatet följande:

Bra kontakt med handledaren, ökad kompetens och meningsfulla arbetsuppgifter. 

Förvaltning: Ja: Nej:

Arbetsmarknadsförvaltningen 96 % 4 %
Socialförvaltningen 96 % 4 %
Kulturförvaltningen 89 % 11 %
Barn och utbildningsförvaltningen 86 % 14 %

Barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har lika svårt att ge plusjobbaren 
en känsla av ökad kompetens. På kulturförvaltningen ges det upplevt sämsta stödet från 
handledarna. På kulturförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltningen finns lika stora 
svårigheter i upplevelsen att plusjobbet består av meningsfulla arbetsuppgifter.    

”Jag hade sådan tur med mitt plusjobb, att jag kan säga att detta jobb är det roligaste och 

mest meningsfulla jobb jag haft under mitt hitills yrkesverksamma liv!!”

Man 57 år

En jämförelse görs även med individens totalupplevelse41 av plusjobbet. Av den 
sammanlagde populationen plusjobbare är det 18 % som inte tror att plusjobbet leder till ett 
arbete i framtiden, 15 % som upplever att de behandlas olika i jämförelse med annan personal, 
14 % som är missnöjd med arbetstakten, 9 % som inte trivs med sina arbetsuppgifter samt 
slutligen 6 % som inte trivs med sina arbetskamrater. När dessa fem frågor förs samman i ett 
index och jämförs mot de fyra största förvaltningarna, blir resultatet följande: 

40 Se 3.7.2 s. 10 
41 Se 3.7.1 s. 10
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Bra social, arbetsmässig upplevelse och bra framtidsutsikter.  

Förvaltning: Ja: Nej:

Arbetsmarknadsförvaltningen 93 % 7 %  
Barn och utbildningsförvaltningen 92 % 8 %
Kulturförvaltningen 90 % 10 %
Socialförvaltningen 86 % 14 %

Barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har lika svårt att ge en känsla av 
att plusjobbet kan leda till ett arbete i framtiden. Det är även dessa två förvaltningar som har 
största andelen plusjobbare som tycker att de behandlas olika i jämförelse med annan 
personal. När det gäller missnöje med arbetstakten är det åter igen tidigare nämnda 
förvaltningar som toppar listan. När frågan om trivsel med arbetsuppgifter ska redovisar är det 
socialförvaltningen som har svårast att förmedla denna trivsel, tätt följd av barn och 
utbildningsförvaltningen samt kulturförvaltningen. Slutligen är det plusjobbare på 
socialförvaltningen följda av barn och utbildningsförvaltningen som trivs sämst med sina 
arbetskamrater. 

4.5 Individens mål och medel i förhållande till samhällets normer
Inställning till arbetslöshet

Det är en försvinnande liten skara som ser arbetslöshet som någonting positivt. Av de 143 
personer som har besvarat frågorna som ligger till grund för detta index är det endast 2 % som 
har en positiv inställning till arbetslöshet. Detta resultat visar tillika att 2 % är retretianister. 
Den positiva inställningen till arbetslöshet återfinns endast bland personer födda i Sverige, 
och 3 % av männen samt 1 % av kvinnorna har denna positiva inställning. Dessa män och 
kvinnor återfinns i åldersgruppen 20-29 år, men framförallt i 30-39 år samt 40-49 år med 5 % 
vardera. 3 % med denna inställning har en partner och hemmavarande barn. 5 % av 
personerna som inte har haft en tidigare befattning de senaste fem åren är positiva till 
arbetslöshet. Tilläggas bör att 15 % av plusjobbarna i undersökningen inte har haft någon 
tidigare befattningar de senaste fem åren.  

Handlingstyper utifrån Theory of Deviance

Det visar sig att 23 % av plusjobbarna är innovatörer och 77 % är konformister. Innovatörena 
vill ha ett vanligt jobb, men ser inte plusjobbet som medlet att nå dit. Konformisterna ser 
däremot plusjobbet som ett medel att nå ett vanligt arbete. Denna slutsats grundar sig dock i 
en enskild fråga (15 a i enkäten) och kan därför ge ett svagare samband än ett index hade 
gjort.

”Det är för mig rätt viktigt att det här plusjobbet leder till en vanlig anställning. Jag har 

hittills trivts väldigt bra med både arbetskamrater och arbetsuppgifter. Om jag skulle söka 

och få en anställning inom privat sektor skulle jag förmodligen få bättre betalt för liknande 

jobb.”

                         Man 36 år. 

I påföljande index kan inte konformisten och innovatören skiljas från varandra eftersom de 
båda ser ett vanligt jobb som målet. Däremot är retretianisten inne på ett annat spår, eller 
rättare sagt avsaknaden av ett spår. Denne person ser varken plusjobbet som ett medel eller ett 
vanligt jobb som ett mål – retretianisten har backat från dessa värden. Resultatet av detta 
index visar att 98 % av plusjobbarna är konformister eller innovatörer, medan 2 % är 
retretianister.
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4.6 Plusjobbarnas egna kommentarer
Av de 150 plusjobbarna som valde att besvara enkäten har 37 % även gett egna kommentarer. 
En indelning av kommentarerna visar att 45 % har en till största del positiv upplevelse och 55 
% har en till största del negativ upplevelse. Det rör sig om allt från en kraftfull mening till 
fulltecknat utrymme, där även marginalen fått stå till tjänst. Det finns vissa fenomen som 
återkommer i dessa kommentarer, vilka här har synliggjorts och grupperats för att enklare 
förstås. 

31 % har en negativ upplevelse av lönen och 4 % har en positiv upplevelse av lönen:

”Jag har lite att göra ibland men annars hade jag turen att få ett meningsfullt ”plusjobb”. 

Jag tycker dock att lönemässigt så utnyttjas plusjobbare.”

Än en gång toppar missnöje med lönen listan. Lägsta lön som plusjobbare har är 15 000 
kronor, vilket motsvarar lägsta avtalsenliga kommunala lönen. Men det finns även 
plusjobbare som upplever motsatsen:

”Plusjobben har betytt oerhört mycket för mig – socialt, ekonomiskt. Det var skönt att få en 

sysselsättning när läget för ett kvalificerat arbete såg mörkt ut. Jag har också fått en 

”värdering” av min utbildning; nu vet jag hur högt jag kan värdera den, och vad det betyder 

när jag ska söka andra jobb.”

De som utrycker starkast missnöje är de personer som anser sig ha en befattning som 
berättigar till en högre lön, samt personer som har haft tidigare befattningar som troligtvis 
varit bättre betalda. De som uttrycker tillfredsställelse med lönen är yngre personer som är i 
början av sitt arbetsliv. 

15 % tycker att de blir utnyttjade av sin arbetsplats:

”Otroligt utnyttjande av mig! Jag är oumbärlig på arbetsplatsen och mina arbetsuppgifter 

ingår HELT & HÅLLET i den ordinarie verksamheten. Trots detta anses jag inte viktig nog 

att ge en ordentlig anställning + en vettig lön. Skitdåligt av ansvariga på kommunen!!!”

De personer som känner sig utnyttjade av sin arbetsplats, menar att de utför ett ordinarie 
arbete och inte är det ”nettotillskott av kvalitetshöjande arbetsuppgifter inom ordinarie 

verksamhet” som plusjobbets syfte är. En återkommande upplevelse inom socialtjänsten är att 
det inte sätts in vikarier – så kallade ”nollvik” – när någon ur den ordinarie arbetsstyrkan är 
borta. Plusjobbaren hoppar istället in och fyller upp behovet. 

13 % känner oro runt ändrade politiska beslut:

”Mitt missnöje är nog störst vad gäller hur regeringen först startar plusjobb och ger en 

massa förmåner, t. ex. möjligheten att studera, och sedan utan förvarning tar bort förmåner, 

sänker löner, avskedar folk o.s.v. Allt utan förvarning. Man får veta det när man är nyvaken 

och läser dagstidningen.”

Oron att ändrade politiska beslut ska avkorta plusjobben återfinns hos många. Det upplevs 
också vara för lite information runt vad som eventuellt kan komma att ske. Denna oro anses i 
några fall påverka känslan för plusjobbet.
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11 % känner att plusjobbet ger en social utveckling: 

”Plusjobbet är för mig helt rätt. Man får helt OK betalt och det är som ett ”vanligt” jobb.

Jag får chansen att börja leva ett ”eget” liv med egna pengar, att få komma hemifrån är 

viktigt i iaf min utveckling som person.”

Flera plusjobbare antyder att det är den sociala biten och den personliga utvecklingen som står 
i fokus. Det finns exempel på äldre personer som har haft betydligt högre befattningar under 
sitt yrkesverksamma liv, men nu stormtrivs som exempelvis skolvärdar.

9 % har en förhoppning om vanligt arbete längre fram:

”Det är för mig rätt viktigt att det här plusjobbet leder till en vanlig anställning. Jag har 

hittills trivts väldigt bra med både arbetskamrater och arbetsuppgifter. Om jag skulle söka 

och få en anställning inom privat sektor skulle jag förmodligen få bättre betalt för liknande 

jobb. Därför är det dock också viktigt att få en lön vid ”vanlig anställning” som åtminstone 

ligger i närheten av motsvarande lön inom privat sektor. Om det skulle ske så skulle jag 

gärna fortsätta arbeta här.”

Flera plusjobbare uttrycker att de gärna skulle vilja fortsätta jobba åt kommunen. De har fått 
en positiv bild av arbetsområdet och vill gärna stanna kvar. Det finns ingen som uttryckligen 
säger att de kommer att få en vidare anställning efter plusjobbet, men många hoppas. 

9 % känner sig inte lika behandlade i arbetsgruppen:

”Om man är plusjobbare som då ska vara som en vanlig anställning, varför får inte 

plusjobbaren vara med på ”planeringsdagar” eller ”teamträffar” eller få några 

utbildningar. Det känns mer som att det är ett förvaringsställe för dom som varit arbetslös ett 

tag eller som gratis arbetskraft från 7.30-16.00 för företagen.” 

Ett av syftena med plusjobben är att ”personer placerade på plusjobb ska utföra ordinarie 

arbetsuppgifter, ingå i arbetsgruppen och arbeta enligt arbetstider och arbetspass som övrig 

personal.”  Känslan av att inte ingå i arbetsgruppen fullt ut är ett återkommande problem i 
kommentarerna.

9 % upplever att de får en negativ stämpel på grund av plusjobbet:

”Alla” tycks tro att de som har ”plusjobb” antingen är något fel på eller har lågutbildning & 

att plusjobbet bara är någon form av övervakad dagisverksamhet. Inte så stärkande för 

självkänslan när man faktiskt är kompetent & har ett plusjobb som kräver en del. Särskilt 

andra arbetsgivare när man söker andra jobb, talar man om att man har ett ”plusjobb” drar 

nya arb.givare åt sig öronen, & är inte intresserade av en.

Dessa personer upplever oro att få en negativ stämpel på sig, på grund av plusjobbet.
Det finns ett missnöje mot denna åtgärd som till och  med visar sig i sättet att närma sig själva 
ordet ”plusjobb”.  
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7 % känner att de har ett meningsfullt arbete: 

”Tycker att ”allt i allo”-arbetet är värdefullt; borde bli fast anställning. Man är en extra 

resurs för övrig personal med det mesta: tandläkar/ läkarbesök /avlastning /kök/ städning/ 

assistans vid läggning/ hämtning för måltider/ tvättning etc. Dessutom och viktigt! Är man 

”pluset” för de boende som blir mycket mer stimulerade och pigga då man har aktiviteter. 

Detta är ett vanligt arbete egentligen!!”

Många plusjobbare upplever att de utför ett så pass meningsfyllt arbete, att det borde ingå i 
den ordinarie verksamheten. Det finns även konkreta förslag på vad som borde förändras på 
arbetsplatsen, som i dagsläget upplevs fel. Speciellt inom äldreomsorgen finns det 
kommentarer om att det borde finnas mer tid för de boende när det gäller samvaro i form av 
samtal, gå ut på promenader osv.   

7 % känner att det sker en utveckling av deras kompetens:

”Det är en jättebra lösning, att få komma ut & jobba, sociala biten är viktigt. Kunskapen man 

får och framför allt att man har ett jobb att gå till. Helt enkelt en jättebra & viktig  lösning för 

en arb.lös person!!”

Det finns plusjobbare som upplever att de får en ökad kompetens inom ett nytt område, precis 
som syftet med plusjobbet är. Dessa personer menar att de kan ta med sig erfarenheten vidare 
till andra anställningar eller kanske lägga den till grund för en framtida utbildning.

7 % uttrycker trivsel på sin arbetsplats:

”Plusjobbet ger mig tillbaka livsglädjen och en framtidstro. Underbara arbetskamrater + 

rektor och hennes team. Roligt med nytt prövapå jobb. Arbetskamraterna säger att det skulle 

behövas fler som jag. ”Botten” med regeringens ändrade förutsättningar. Jag får delta i 

personalmöten, utbildningar som personal går på etc. Konstiga regler att vi ej kan jobba i 

detta. Istället går skolan utan vikarier många gånger. VI BEHÖVS I VARDAGSARBETET”

De plusjobbare som uttrycker trivsel på sin arbetsplats får ofta delta som en ordinarie personal 
på möten och liknande. De känner också att de gör en skillnad för sin arbetsplats, och får 
positiv bekräftelse av sin omgivning. 

7 % upplever ingen personlig kompetensutveckling:

”Möjligheten till utbildning fanns med från början. Mycket otänkt och feltänkt av regeringen 

att ta bort det. Det hade ökat möjligheten till en vidare anställning för många.”

Några är besvikna över att inte få den kompetensutveckling de hade räknat med, vilket också 
var ett av syftena med plusjobben.

7 % uttrycker besvikelse över att inte få ny a-kasseperiod:

”Jag vänder mig mot att man inte får någon ersättning efter plusjobbets slut. Man får inga 

nya stämplingsdagar etc. Hur kan facket ha gått med på det. Man får inte räkna det som 

jobb.”
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De två stora skillnaderna mellan plusjobb och vanligt arbete är avsaknaden av ett nytt 
arbetsvillkor efter två års anställning, och inte heller möjlighet att räkna anställningen som 
LAS-tid. Det är i särklass a-kassan som diskuteras oftast i kommentarerna. 

4 % uttrycker ett behov av kontakt och uppföljning:

Kan man inte få ha nåt möte med andra plusjobbar typ som ”teamträff” så man kan diskutera 

saker tillsammans, och få höra hur andra har det.”

Det finns en känsla av att ha blivit bortglömd efter att plusjobbsanställningen startade. Att det 
inte finns någonstans att vända sig med sina funderingar, samt även en önskan att vilja 
komma i kontakt med andra plusjobbare och jämföra erfarenheter. 

4.7 Språngbräda eller konstgjord andning, varför så olika attityder?
De två uttalanden som återfinns i inledningen av uppsatsen, och även använts i uppsatsens 
titel, kommer från två män i samma ålder. Den ”positiva” mannen är ensamstående och den 
negativa är sammanboende. Ingen av dem har hemmavarande barn och ingen av dem har 
högre utbildning än tvåårigt gymnasium. De har båda anställts under senare halvan av 2006. 
Ingen av dem hade eget inflytande över plusjobbsbefattningen eller arbetsplatsen. Även 
arbetsuppgifterna samt arbetsplatsen var nya för båda. Båda har plusjobbsbefattning på 
arbetarnivå. Det som skiljer dessa två män åt är kontakten med myndigheter som inte varit 
tillfredsställande för mannen med den negativa attityden. Han upplever inte heller att han 
behandlas på samma sätt som övriga anställda, eller att plusjobbet lättare kommer att ge jobb i 
framtiden. Ingen av männen anser att plusjobbet gör dem mer kvalificerade inom ett eller flera 
områden. Mannen som upplever plusjobbet som konstgjord andning har ingen aning om vem 
som är hans handledare. När det gäller den allmänna inställningen till plusjobb och vanligt 
arbete så är mannen med positiv attityd också mer positiv i dessa två frågor. Mannen med 
negativ attityd skulle inte bli uttråkad så fort även om han var arbetslös.   

5. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två områden: i det första avsnittet avhandlas de fakta som 

framkommit genom enkäten och som behandlar frågeställningen i denna uppsats. Sedan följer 

ett diskussionsavsnitt där plusjobbarnas egna kommentarer står i fokus.

5.1 Frågeställningarna i fokus  
Här diskuteras i vilken grad individens bakgrund, förhållanden vid starten av plusjobbet, 
förhållanden under anställningsperioden på plusjobbet samt förhållanden utifrån förvaltning 
påverkar upplevelsen av plusjobbet. Diskussionen berör även huruvida individens mål och 
medel stämmer överens med samhällets mål och medel, med utgångspunkt i Theory of 
Deviance. 

5.1.1 De positiva 50-åringarna
Missnöjet är störst bland de äldre plusjobbarna. Detta faktum är inte så svårt att förstå då 
dessa människor ofta har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig, och kanske ser plusjobbet 
som en personlig tillbakagång. Det mest intressanta är egentligen varför 50-59 åringarna är så 
positiva till plusjobben. Då en jämförelse görs med den mest negativa gruppen, 40-49 
åringarna, framkommer en del intressanta likheter och olikheter som belyser detta fenomen. 
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Likheterna när det gäller de två grupperna är att de har lika stor andel plusjobbare på den 
förvaltning som tillskansat sig mest positiva upplevelser – arbetsmarknadsförvaltningen. De 
har lika stora grupper som startat sitt plusjobb det sista kvartalet 2006 – det kvartal som 
innehar största positiva upplevelsen bland plusjobbarna. Även antalet personer som haft andra 
befattningar de senaste fem åren är lika hög i de två grupperna – vilket också har ett positivt 
samband med plusjobbet. Olikheterna som gör fenomenet svårt att förklara börjar med att 40-
åringarna har fler plusjobbare på mellannivå, vilket i den resterande undersökningen är den 
mest positiva gruppen. Det finns fler invandrare i 40-gruppen, vilket har visat sig vare den 
grupp som inte innehar någon negativ upplevelse av plusjobbet. Alltså måste de svenskfödda 
plusjobbarna i den gruppen vara extra negativa. Slutligen framförs här de olikheter som 
bekräftar fenomenet varför 40-49 åringarna är mer negativa till plusjobbet än 50-59 åringarna. 
50-gruppen har fler plusjobbare vars högsta utbildning är grundskola, de finns fler män i 
gruppen och de har fler personer som lever tillsammans med en partner – i jämförelse med 
40-gruppen. Dessa tre sista faktorer visar sig ge en mer positiv upplevelse av plusjobbet, och 
kanske det kan förklara 50-59 åringarnas totalt positiva upplevelse av plusjobbet.  

5.1.2 Missnöjet bland kvinnor
Det visar sig att kvinnor över lag är mer negativt inställda till plusjobb än männen. Kanske är 
det de dubbla rollerna, att både ha ansvar för familj och hushåll samtidigt som ett lönearbete 
ska skötas, som skapar konflikt i kvinnan. Den gruppen torde vara 30-49 åringarna bland 
kvinnor. Men även de yngsta och äldsta kvinnorna är missnöjda. Den yngsta gruppen kommer 
från en individualistisk generation där strävan till självförverkligande är hög, både bland killar 
och bland tjejer. Inflytandet från media är stort på denna grupp, och antalet plusjobbare är 
lätträknade bland de ”synliga” på TV. Dagens unga kvinnor har samma möjligheter som de 
unga männen att utbilda sig, söka arbeten och forma ett självständigt liv. Denna möjlighet gör 
kanske att kvinnorna är mer kritiska, då deras strävan att nå ett självständigt liv inte har varit 
lika självklar i tidigare generationer. Männen mellan 40-49 år är också missnöjda. I denna 
ålder når de flesta män toppen av sin yrkeskarriär, därför kan nog plusjobbet kännas som ett 
misslyckande för dem. Invandrade personer har en totalt positiv upplevelse av plusjobbet. Det 
intressanta är att gruppen som är född utanför Sveriges gränser till största del består av 
kvinnor – vilka tidigare utsågs till de mest negativa i denna undersökning. Arbetslösheten 
drabbar oftast invandrare mest, oberoende av vad de har för meriter med sig från sitt hemland. 
Framförallt kan invandrande kvinnor ha svårt att slå sig in på den Svenska arbetsmarknaden, 
vilket kanske denna grupp kvinnor så positiva.   

5.1.3 Civilståndets betydelse
De personer som lever med en partner är också mer nöjda med sitt plusjobb. Dessa partners är 
till största del anställda, vilket ger en trygg grund att stå på. Om fler partners hade varit 
exempelvis arbetslösa hade förmodligen upplevelsen av plusjobbet varit mer negativ även för 
denna grupp. De ensamstående kvinnorna är dubbelt så missnöjda med plusjobbet som de 
ensamstående männen. Med detta faktum gör jag en rak koppling till förekomsten av barn i 
hushållet. Siffrorna talar sitt klara språk, det är tre gånger så vanligt att ensamstående kvinnor 
har hemmavarande barn jämfört med männen. Att ha ensamt ansvar för sina barn kan tidvis 
upplevas som tungt. Plusjobbarna jobbar uteslutande heltid, vilket kan skapa en känsla av 
tidsbrist för dessa föräldrar och därmed ge en negativ upplevelse av plusjobbet. Eftersom 
gruppen missnöjda tonårsföräldrar är så liten så koncentrerar jag mig på gruppen föräldrar 
med 0-6 åringar. Här är engagemanget i barnen väldigt påtagligt. Barnen i denna åldersgrupp 
kräver ofta en förälders ständiga närvaro, samt hämtning och lämning på dagis. Allt praktiskt 
engagemang runt barnen kan säkert påverka dessa föräldrar till att känna en mer negativ 
upplevelse av sitt plusjobb.  
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5.1.4 Gymnasieutbildad och negativ
För en person som enbart har gått grundskola finns det inte så stort utbud av arbeten. Därför 
är nog denna grupp nöjd med sin upplevelse av plusjobbet. Av de plusjobbare som har 
utbildat sig på gymnasienivå, är det egentligen bara personer från byggsektorn som inte är 
missnöjda. De mest förekommande gymnasieutbildningarna på plusjobbare är förutom bygg 
även restaurang, ekonomi, kontor och media. Kanske är detta utbildningar där människor har 
svårt att hitta arbete, och därför är anställda som plusjobbare. Här är missnöjet lika stort 
oberoende av kön. Flera av dessa gymnasieutbildningar kräver ökad kompetens, i form av mer 
utbildning, för att det ska genera ett arbete. Detta faktum kan nog skapa en känsla av 
missmod, och ge en mer negativ upplevelse av plusjobbet. Det kommer helt enkelt att 
fortsätta med liknade arbeten, om inte personen vidareutbildar sig. 

5.1.5 Vikten av eget inflytande 
Mer än hälften av plusjobbarna hade inflytande över sin situation. Detta visar att en dialog är 
möjlig och att den enskilda människans önskningar kan uppmärksammas. Pressen att hitta en 
sysselsättning finns alltid närvarande hos en arbetslös, men det kan i alla fall kännas bättre om 
det finns önskningar som går att förverkliga inom dessa ramar. Inflytandet över valet av 
befattning och valet av arbetsplats ger mer positiva plusjobbare. Att ta regi över sin situation 
ger en känsla av belåtenhet för de flesta. Om personen tidigare har jobbat på ett ställe där den 
trivs, så är det naturligt att plusjobbet blir en mer positiv upplevelse om personen blir placerad 
där. Det finns även arbetsplatser som har ”önskat” en specifik plusjobbare, vilket säker stärker 
plusjobbarens självförtroende. Ett av syftena med plusjobben var att öka en persons 
kompetens. Detta visar sig ske i 40 % av fallen som anser sig ha för dem nya arbetsuppgifter. 
Att arbetsplatsen var bekant för 40 %, och inflytandet över valet av arbetsplats var 60 % visar 
att det finns plusjobbare som önskat börja på en arbetsplats som var ny för dem. Det är alltså 
inte bara igenkännandet i en bekant miljö personen är ute efter. Välbekanta arbetsuppgifter är 
en källa till mer positiv upplevelse av plusjobbet. Att känna sig säker på det man gör kräver 
ofta mindre energi än att lära sig något nytt. Hur många har inte rasat i säng varje kväll de 
första veckorna på ett nytt arbete, för att efter några veckor återfå kraften både fysiskt och 
psykiskt. Ny arbetsplats verkar spela mindre roll än nya arbetsuppgifter för upplevelsen av 
plusjobbet. Plusjobbarna har alltså lika positiv totalupplevelse oberoende av arbetsplatsen är 
gammal eller ny. Detta tyder på att individens säkerhet i kunnande är viktigare för personen, 
än att känna sig bekant med sin arbetsplats.

5.1.6 Myndigheters roll
Förvånade nog verkar mindre än hälften av plusjobbarna varit i kontakt med 
arbetsförmedlingen i frågor som berör deras plusjobb. Kanske har frågan missuppfattats, eller 
så har arbetsförmedlingen inte varit någon huvudaktör i förmedlandet av plusjobben. Här 
finns i alla fall en tydlig koppling mellan att ha en positiv kontakt med myndigheter och 
känna en positiv totalupplevelsen av plusjobbet. Som arbetslös är känslan av maktlöshet, att 
någon annan kan bestämma över ens liv, ofta påtaglig. Det är naturligtvis även en svår 
balansgång för myndigheter att ibland genomföra sitt uppdrag, och samtidigt ta hänsyn till 
den enskilda människan. Myndigheters kontakt med individen borde dock utredas mer, 
eftersom det har en så stark inverkan på människan. 

5.1.7 Nöjda universitetsutbildade och positiva tjänstemän 
Nästan hälften av de universitetsutbildade har haft anställningar på arbetarnivå de senaste fem 
åren. Dessa arbeten kräver högst tvåårigt gymnasium, vilket borde kännas lite överkvalificerat 
för denna grupp. Då nu dessa högutbildade personer anställs som plusjobbare på arbetarnivå, 
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blir inte heller reaktionen så stor med facit i hand. Då är det mer förvånande att samtliga 
personer som haft anställningar på arbetarnivå, och nu har en plusjobbsanställning på samma 
nivå, är mer missnöjda än de universitetsutbildade med samma plusjobbsnivå. Att 
arbetargruppen står för största negativa upplevelsen av plusjobbet kan nog bero på inkomsten, 
som i och för sig motsvarar avtalsenlig kommunal lön, och ligger mellan 15-23 000 kronor. 
De som är anställda som exempelvis vårdresurs eller skolvärd ligger förmodligen i den nedre 
skalan av denna lönebild. I gruppen 50-59 år är dock alla arbetare nöjda. Denna grupp har till 
stor del utflugna barn och kanske även eventuella lån är betalda, vilket kan göra att 
löneaspekten inte är lika viktig för denna grupp. Den mest nöjda gruppen bland 
plusjobbsbefattningar återfinns bland tjänstemän på mellannivå, medan de som arbetar som 
högre tjänstemän är missnöjda. Dessa grupper är små i förhållande till arbetargruppen, vilket 
kan göra statistiken känslig. Men kanske är det så att de som arbetar på mellannivå är mer 
nöjd med lönen i förhållande till arbetsuppgifter, än de som jobbar som högre tjänstemän. 
Dessa personer har oftast ett större ansvar och lönen kanske inte upplevs motsvara 
prestationen.   

5.1.8 Tidens betydelse
Det finns ett samband mellan den avverkade tiden och upplevelsen av plusjobbet. Antalet 
anställda det första och det sista kvartalet under 2006 skiljer sig visserligen markant i storlek 
men här följer några argument som talar för att tiden har betydelse. Hittills i undersökningen 
har kvinnorna varit i topp när det gäller missnöje med plusjobbet, men av de personer som 
startade sin anställning första kvartalet är det faktiskt männen som är dubbelt så missnöjd. 
Denna grupp är också mest missnöjd av undersökta kvartalsindelade grupper. Kvinnornas 
missnöje dominerar i den gruppen som anställdes sista kvartalet. Detta är den grupp som har 
den minst negativa inställningen till plusjobb. Kategorin arbetare är störts i undersökningen 
och har också den mest negativa inställningen. Under första kvartalet anställdes lika stor andel 
plusjobbare i arbetarkategorin som i det sista kvartalet. Det är därtill flest missnöjda 
plusjobbare inom barn och utbildningsförvaltningen första kvartalet, och flest missnöjda 
plusjobbare inom socialförvaltningen det sista kvartalet. Socialförvaltningen har annars den 
högsta negativa totalupplevelsen och barn och utbildningsförvaltningen ligger på tredje plats, 
vilket visar att detta förhållande inte har påverkat tidsaspekten heller.  Vart vill jag komma 
med detta resonemang? De personer som startade sin anställning första kvartalet, och hade 
den högsta negativa upplevelsen av plusjobbet, var inte kvinnor och de jobbade inte på 
socialförvaltningen. Då hade tidsaspekten kunnat förklaras med dessa orsaker. Det fanns dock 
en hög andel plusjobbare med befattningar på arbetarnivå det första kvartalet, men det fanns 
lika många i det sista kvartalet – och anmärkningsvärt många negativa det första kvartalet och 
anmärkningsvärt få negativa det sista kvartalet. Detta talar för att tiden spelar roll för 
upplevelsen av plusjobbet, och förloppet verkar vara att det går från positiva till mer negativa 
upplevelser av plusjobbet. Kanske är plusjobbaren mer entusiastisk den första tiden, för att 
sedan tappa motivationen beroende på olika faktorer. 

5.1.9 Pengars påverkan 
När det gäller pengars inflytande så spelar nog åldern störst roll. 30-39 åringarna är mest 
missnöjda med lönen som plusjobbare. Under dessa år bildar många människor familj, vilket 
kräver ekonomiska resurser. 20-29 åringarna har inte hunnit lika långt och har inte lika höga 
krav på materiell standard. För denna grupp är kanske plusjobbet ett av de första 
”långtidsjobben” de har anställts till. Missnöjet när det gäller plusjobbsbefattning och lön 
känns naturlig då arbetarna oftast har sämre lön än personer med högre befattningar, och den 
största delen plusjobbare har anställning på arbetarnivå. Åldern blir ännu mer framträdande 
när det handlar om att vinna en stor summa pengar. Det är de äldsta personerna som skulle 
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sluta arbeta, och de yngsta som skulle välja att stanna kvar på sina arbeten. Det känns som ett 
naturligt resultat som inte behöver kommenteras närmare. Notera dock att frågan var riktad 
mot ett förvärvsarbete, inte plusjobb. Att framförallt tjänstemännen skulle välja att sluta sitt 
arbete om de vann en stor summa pengar finner jag ingen förklaring till.  

5.1.10 Vårdresursers och skolvärdars upplevelse
På barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen känner plusjobbaren en 
avsaknad av kompetensutveckling. Detta är något att tänka på, eftersom ett syfte med 
plusjobben var att ”utveckla anvisade personers kompetens och anställningsbarhet”. Har då 
plusjobben den effekt de var tänkt att ha? Syftet var också att plusjobbarna skulle ”tillföra ett 

nettotillskott av kvalitetshöjande arbetsuppgifter inom ordinarie verksamhet”. Detta syfte 
fullföljs kanske i större utsträckning än det först nämnda. Dock är det 40 % av plusjobbarna 
som anser sig prova på nya arbetsuppgifter, men kanske det inte känns som att de är 
kompetenshöjande i alla fall. Den stora gruppen plusjobbare inom socialförvaltningen som 
benämns vårdresurs, och den andra stora gruppen plusjobbare som arbetar som skolvärdar kan 
i och för sig få prova på nya arbetsuppgifter – men frågan är om den kompetenshöjningen 
leder till något arbete i framtiden. Som exempel kan nämnas att de plusjobbare som för första 
gången i sitt liv jobbar inom äldreomsorgen inte kan benämnas vårdbiträden, utan 
vårdresurser, då arbetsuppgifterna skulle utgå ifrån plusjobbarens kompetensnivå. Det verkar 
med andra ord som att en plusjobbare kan arbeta på liknande nivå som ”sol-flickor” och ”sol-
pojkar” gör på sina feriearbeten inom äldreomsorgen. Då känns plusjobbet konstruerat att 
enbart vara ett plus för arbetsplatsen, och inte för plusjobbaren egen utveckling. 
Förhoppningsvis lär de som är motiverade att jobba inom vården söka den kompetens på 
arbetsplatsen som gör att de i framtiden kan jobba som vårdbiträden. På barn och 
utbildningsförvaltningen känns arbetsuppgifterna inte alltid meningsfulla. Även detta kan 
bero på att denna befattning till viss del är ”konstruerad” för plusjobbarna. Både 
socialförvaltningens samt barn och utbildningsförvaltningens plusjobbare är följaktligen de 
som minst av alla ser att plusjobbet kan leda till ett arbete i framtiden. På dessa förvaltningar 
är även missnöjet med arbetstakten störst. I plusjobbarnas egna kommentarer framkommer en 
känsla av att ha för lite att göra stundtals. Kanske detta är fallet hos dessa två förvaltningar. 
Plusjobbare som är anställda på socialförvaltningen är de som mest känner att de behandlas 
orättvist i förhållande till andra anställda och att arbetstakten inte alltid stämmer överens med 
deras kapacitet. Socialförvaltningen toppar även listan när det gäller misstrivsel gentemot 
både sina arbetsuppgifter och sina arbetskamrater. Kanske är underbemannade äldreboenden 
orsaken, där arbetstakten periodvis kan vara hög och därmed påverka det sociala klimatet. 
Kanske många plusjobbare har hamnat i detta arbete för första gången i sitt liv och inte är 
mentalt förberedda, vilket också kan leda till en negativ upplevelse.      

5.1.11 Likheter i förvaltningar men olikheter i upplevelse
Arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen har ett mer varierat utbud av 
plusjobbsbefattningar som även sträcker sig till tjänstemän på mellan- samt högre nivå.  
I båda förekommande index som jämförs mot förvaltningar får arbetsmarknadsförvaltningen 
mest positivt omdöme. Kanske har dessa personer haft större chans att anställas till plusjobb 
som känns rätt för dem, då denna förvaltning har 21 olika sorters plusjobbsbefattningar att 
erbjuda på olika nivåer. På kulturförvaltningen känner inte alltid plusjobbaren ett stöd från sin 
handledare. Det finns i vissa fall oklarheter i vem som är handledare på denna förvaltning, 
vilket naturligtvis kan ha färgat detta svar. Dessa plusjobbare ligger även högt när det gäller 
att inte trivas med sina arbetsuppgifter, samt att arbetsuppgifterna inte känns meningsfulla. 
Vid en närmare titt på kulturförvaltningen visar det sig att det finns elva olika sorters 
plusjobbsbefattningar att tillgå, vilka därtill inte känns ”konstruerade” för plusjobbarna. Detta 
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gör resultatet aningens förbryllande. Dessa plusjobbare borde känna att arbetsuppgifterna är 
meningsfulla, eftersom de verkar ha befattningar med ”verklighetsanknytning” precis som på 
arbetsmarknadsförvaltningen.     

5.1.12 Arbetslöshet som avvikelse
Plusjobbarens upplevelse av arbetslöshet är värd att notera. Det är en försvinnande liten skara 
av plusjobbarna som är positiva till arbetslöshet, men det kan ändå vara intressant att 
diskutera hur olika faktorer kan ha påverkat denna inställning hos denna lilla grupp. 
Moralbegreppet gör sig ofta påmint när inställning till arbetslöshet diskuteras. ”Du ska tjäna 
ditt bröd i ditt anletes svett” är ett talesätt som genomsyrar vårt samhälle, och som säger oss 
att arbetslöshet är en avvikelse. Alla invandrade personer har en negativ inställning till 
arbetslöshet. Huruvida dessa personer har en högre arbetsmoral än svenskfödda är svårt att 
säga. Några personer med invandrarbakgrund har dock fått hjälp av en person på arbetsplatsen 
att fylla i enkäten, vilket kan ha påverkat svaren. Mellan män och kvinnor skiljer det inte 
mycket när det gäller denna inställning. Men om någonting ska sägas om männens något 
högre trivsel med arbetslöshet, så är det kanske att könsrollerna sitter djupt rotade och männen 
ser arbetslösheten som ett tillfälle att ägna sig åt någon hobby, medan kvinnorna tar ett ännu 
hårdare grepp om hushållet. Koncentrationen av positiv inställning till arbetslöshet i åldern 
30-49 år visar att den åldersgrupp som förmodligen har lättast att få ett arbete också är 
positiva till arbetslöshet. Kanske är det så, att denna grupp egentligen skulle vilja ägna mer tid 
åt familjen och på grund av detta ser mer positivt på arbetslöshet. Denna diskussion stärks av 
det faktum att det är personer med partners och barn som är positiva till arbetslöshet. 
Plusjobbarna är människor med lång arbetslöshet i bakfickan. Ibland sägs det att personer som 
är långtidsarbetslösa tappar förmågan att ta sig tillbaka till arbetslivet, på grund av 
utanförskapet som i sin tur skapar passivitet. Kanske är det en förklaring till varför de 
personer som inte har haft någon befattning de senaste fem åren också är mest positiva till 
arbetslöshet. 

5.1.13 Ett konformt samhälle 
Teoriavsnittet i uppsatsen bygger på handlingstyperna i Theory of Deviance. Det visar sig att 
vi har ett samhälle som till stor del skapar konformister. Människor fogar sig efter de 
samhälleliga normer som existerar, och gör dem till sina egna normer. Det kulturella målet i 
denna uppsats är ett vanligt arbete. Under socialisationen av människan, som pågår från 
födseln och framåt, förstärks betydelsen av ett vanligt arbete och förs vidare till nästa 
generation. Enligt funktionalismen fortskrider ett samhälle enligt de normer som får samhället 
att fungera bäst. Funktionalismen eftersträvar alltid jämvikt och det konforma handlandet 
utses av Robert Merton att vara det bästa sättet att få ett samhälle att fungera. Om samhället 
inte fungerar som den stora biologiska organismen där alla organ samspelar för att hela 
kroppen ska fungera, utan har dysfunktioner i systemet, kommer andra handlingstyper att 
utvecklas. Innovatören och retretianisten är två av dessa handlingstyper. Dessa handlingstyper 
benämns som anomiska därför att de – i innovatörens fall – inte accepterar medlet, i detta fall 
plusjobbet, eller – som i retretianisten fall – varken accepterar medlet eller målet, som i detta 
fall är plusjobbet och det vanliga arbetet. Nästan en fjärdedel av de undersökta plusjobbarna 
är innovatörer. Dessa människor vill ha ett vanligt arbete, men de tror inte på denna 
arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Förmodligen återfinns dessa personer hos den skara 
plusjobbare som har en negativ upplevelse av plusjobbet. Det är förmodligen svårt att ha en 
positiv attityd när inte motivationen är den rätta till plusjobbet. Någonting i vårt samhälle 
skapar denna handlingstyp. Kanske är det känslan av att förutsättningarna för att få ett vanligt 
arbete hänger mer på faktorer, som exempelvis personliga kontakter, än att se plusjobbet som 
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en merit i det hänseendet. Den andra anomiska handlingstypen, retretianisten, kan tyckas vara 
en försvinnande liten skala. Men om denna undersökning skulle appliceras på hela Sveriges 
befolkning, så skulle dock cirka 180 000 personer vara denna handlingstyp. Det är personer 
som varken ser någon mening med ett plusjobb eller ett vanligt arbete. Förmodligen påverkar 
dessa faktorer personen till den grad att denne inte ens återfinns inom plusjobben. Men den 
lilla skara som dock ser ut att existera inom plusjobben, måste känna plusjobbet som en stor 
kollision med sitt inre. Kanske det kvittar för retretianisten om denne har ett plusjobb eller 
inte, men motivationen att göra ett bra arbete måste saknas till stor del. Varför skapas denna 
handlingstyp i vårt samhälle? Denna person tror inte på kulturella mål eller 
institutionaliserade medel. Kanske har personen blivit sviken av samhället, hamnat utanför 
och inte fått hjälp när den behövde det. Det finns en lojhet i denna person, som signalerar: 
”jag bryr mig inte”. Denna inställning måste ha utvecklats på något sätt. Det kanske inte är 
personen själv som har utvecklat detta förhållningssätt, utan personen vistas i en miljö där 
socialisationen skapar dessa värderingar. Det är människor som just nu arbetar på ett 
”samhällets institutionaliserade medel” som analyserats i denna undersökning. Kanske 
resultatet skulle bli annorlunda om populationen var ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Det 
finns troligtvis en hög procent konformister bland plusjobbarna, eftersom de andra 
handlingstyperna förmodligen på alla sätt undviker dessa arbeten. En intressant iakttagelse är 
att de personer som är positiva till arbetslöshet är samma till antalet, som de som i detta 
avsnitt bedöms vara retretianister. Förmodligen är det samma grupp av människor som har 
denna inställning.    

5.2 Plusjobbarnas egna kommentarer i fokus
Här följer en analys som har utgångspunkt i plusjobbarnas egna kommentarer, vilka är av 
intresse eftersom behovet att uttrycka sig är stort i denna grupp. Här bekräftas flera tidigare 
nämnda faktorer utifrån enkätmaterialet, men det framkommer även aspekter som enkäten 
inte lyckats fånga och som plusjobbarna har ansett viktiga att förmedla. Här diskuteras även 
olikheterna i bedömningen av plusjobbet som ”språngbräda” eller ”konstgjord andning.”

5.2.1 Trivsel på arbetsplatsen
De plusjobbare som säger sig trivas bäst på sina arbetsplatser är de som upplever sig som ”en 
i gänget”. De är inräknade i personalträffar och behandlas som övrig personal, samt har en bra 
relation till övriga personer på arbetsplatsen. De sociala relationerna spelar en stor roll för 
trivseln, då en känsla av utanförskap snabbt gör upplevelsen av plusjobbet negativ. Känslan 
av meningsfulla arbetsuppgifter är också viktig för trivseln. Plusjobbaren som mår bra har en 
känsla att denne utgör en skillnad för arbetsplatsen, samt även får positivt erkännande för 
detta av sin omgivning. Att behandlas som övrig personal och att uppleva att 
arbetsuppgifterna är meningsfulla är två viktiga aspekter för att plusjobbarens upplevelse ska 
bli positiv.    

5.2.2 Pengars påverkan och känslan av att bli utnyttjad
Missnöje med lönen är genomgående, även när personen i övrigt är nöjd med sitt plusjobb. 
Förmodligen är lönen ett steg neråt för de äldre plusjobbarna, i jämförelse med tidigare 
befattningar. För de unga kan det däremot vara ett steg upp. I tidningsartiklar har det framstått 
som att personer med arbetslöshetsersättning kan tjäna mer än plusjobbare. Detta grundar sig 
förmodligen i att lägsta lön för plusjobbare är nära på densamma som högsta ersättningen för 
arbetssökande. Att förflytta sig till ett arbete kan dock ge extra kostnader, vilket kan resultera 
i att personen har mindre pengar kvar som plusjobbare. Några känner att de har för krävande 
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arbetsuppgifter i förhållande till sin lön. Att ha en plusjobbsbefattning som känns som en 
vanlig anställning upplevs negativt utifrån löneperspektivet. Att ”användas” som vanlig 
vikarie utan att få erkännande som detta är ännu ett tillstånd som upplevs negativt. Frågan är 
om dessa personer verkligen är ett ”plus” på sin arbetsplats, eller om de egentligen borde ha 
en ”vanlig” anställning. Samtidigt skulle dessa personer kanske aldrig ha varit aktuella om 
arbetet utannonserats som en vanlig anställning, eller om vikariatet gick genom 
vikariesamordningen. Nu får de i alla fall chansen att visa vad de går för. Att pengar spelar en 
stor roll i samhället är inget nytt fenomen. Men de flesta plusjobbarna ser dock andra värden 
än lönen, där framförallt den sociala biten väger tyngre. Att inte få rätt till en ny a-kasseperiod 
efter två års arbete som plusjobbare ger också en känsla av otrygghet. Man får inte glömma att 
detta är människor som länge levt på små marginaler i en lång arbetslöshet. Den födkrok som 
återstår, när man går ut i arbetslöshet är a-kassan. Plusjobbarna vet att den dagen deras 
plusjobb är slut så står de kvar på samma nivå som före plusjobbet, om de inte lyckats få en 
vanlig anställning. Detta leder i sin tur till nya åtgärder som kan ge en känsla av att aldrig 
kunna känna kontroll över sitt liv.

5.2.3 Oro över politiska beslut
Oron runt ändrade politiska beslut får också en framträdande roll bland kommentarerna. Det 
finns en känsla av att inte få ordentlig information om vad som kan komma att hända. Det 
finns även en önskan av att komma i kontakt med andra plusjobbare för att höra hur de 
upplever sin situation. Här framträder känslan av att vara en annan ”sort” än övriga på 
arbetsplatsen. De flesta plusjobbarna är utplacerade på olika arbetsplatser, så de träffar aldrig 
personer i samma situation. Kanske ett forum på Internet skulle kunna hjälpa upp denna 
känsla. Där kunde nyhetsbrev gällande politiska beslut uppdateras, samt huruvida det 
påverkar plusjobbarna i kommunen. Där kunde även plusjobbare diskutera saker sinsemellan 
och på så sätt stärkas i sin känsla av att tillhöra en grupp. 

5.2.4 Kompetensutveckling och hoppet om framtida arbete
Det finns lika många kommentarer gällande att kompetensutveckling sker, som det faktum att 
det inte sker. En känsla av att ha blivit lovad kompetensutveckling, men sedan inte fått det, 
genomsyrar en del kommentarer. Kanske en uppföljning av plusjobben skulle vara på sin 
plats. Att notera om kompetensutvecklingen, som är ett av plusjobbens syften, faktiskt sker. 
Det som annars kan bli följden är att personer känner sig utnyttjade enbart som arbetskraft och 
att tillfälligtvis ”snygga till arbetslöshetssiffrorna”. Dock känner många också att de utvecklar 
sin kompetens, och gärna skulle vilja ha ett framtida arbete inom kommunen. En oro är att 
plusjobbet förstör försöken att söka vanliga arbeten, eftersom de befarar att arbetsgivarna ser 
dem som mindre dugliga. Det framkommer en känsla av stigmatisering hos plusjobbarna, där 
de upplever att omgivningen ser ner på dem. Här framträder känslan av att vara en avvikare, 
inte bara som arbetssökande, utan det fortsätter även på plusjobbet. Kanske är det känslan av 
att inte ha klarat av den härskande normen i samhället, alltså ett vanligt arbete, och att dömas 
utifrån detta av sin omgivning.

5.2.5 Förslag till berörda myndigheter utifrån plusjobbarnas egna kommentarer 
Integrationen på arbetsplatsen är viktig, om plusjobbet ska upplevas positivt. Den handledare 
som knutits till plusjobbaren är ofta i en chefsbefattning, vilket kan göra kontakten lite 
distanserad i vissa fall. Då ingen hjälper till att ”slussa in” plusjobbaren kan följden bli ett 
utanförskap för denne. I dessa fall vore det bra om plusjobbaren hade en närmare kontakt i 
personalstyrkan, en ”fadder” som arbetar på golvet, finns med på fikarasterna, teamträffarna 
och andra förekommande situationer i den dagliga verksamheten. Det har visat sig att den 
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sociala biten har en stor betydelse för hela upplevelsen av plusjobbet, vilket gör denna punkt 
viktig. Även arbetsuppgifterna bör ses över. Om plusjobbet upplevs som ”förvaring” istället 
för att meningsfullt arbete utförs, bildar även detta en negativ upplevelse. Detta kan vara en 
svår balansgång och något av en motsägelse för detta anställningsstöd, då individen ska vara 
ett ”plus” och inte ta någon annans arbetsuppgift. Därför kan vissa plusjobb följaktligen 
upplevas som ”konstruerade”, vilket kan minska chansen till en positiv upplevelse. En annan 
variant som framkommit är att plusjobbaren används som förtäckta vikarier i den ordinarie 
verksamheten. Det finns även plusjobbare som anser sig ha arbetsuppgifter som borgar för en 
vanlig anställning, i fråga om arbetsinsats och ansvar. En uppföljning av varje plusjobbares 
situation vore önskvärd, för att både utreda huruvida plusjobbets syften uppfylls samt att inte 
fel kring deras anställning begås. Detta skulle också kunna vara ett sätt att få veta hur stor 
grad av kompetensutveckling som har skett för den enskilde plusjobbaren. Bristen på 
information återkommer också bland kommentarerna. Det har varit stor turbulens runt 
plusjobbens fortsatta existens, vilket naturligtvis har skapat oro. Denna oro skulle kunna 
minskas med det tidigare nämnda förslaget gällande ett forum på Internet. En plats där 
information angående plusjobben ständigt uppdaterades, samt en plats där plusjobbare fick 
chansen att diskutera med andra plusjobbare. Nackdelen skulle kunna vara att 
plusjobbsgruppen stärks på bekostnad av den enskilde personens integration på arbetsplatsen 
– och det kan blir en ”vi mot dem” diskussion. Slutligen vill jag beröra några faktorer som 
väckts då forskningsfrågorna analyserats. Graden av eget inflytande är viktig för upplevelsen 
av plusjobbet, detta kan nog i många fall också kopplas till upplevelsen av myndigheters 
bemötande. Frågan är om dessa personer är negativt inställda redan från början, och därmed 
upplever kontakten med myndigheter som negativ. Men att ge människor en valmöjlighet, 
inom ramen av plusjobben, kan aldrig vara negativt. Kanske först få prova på några olika 
befattningar, om det finns osäkerhet över vad som kan passa individen. Det är dock en 
anställning som ska fortlöpa i två år, vilket kan bli en lång period vid misstrivsel. Detta för 
mig osökt in på tidsaspekten, som visat att de plusjobbare som varit placerade längst i denna 
åtgärd också är mest negativa. Är det så att förhoppningar, motivation och drömmar grusas i 
och med att tiden gått? Ändrade politiska beslut är nog en möjlig förklaring till denna känsla. 
Men det finns också en känsla av att inte fått det som utlovades från början. Sådant är svårt att 
ändra på nu, men kan vara en ringklocka för framtida satsningar. Hellre hålla sig till konkret 
fakta runt ett anställningsstöd, och inte måla upp något som i slutändan blir svårt att hålla.

5.2.6 Språngbräda eller konstgjord andning, en fråga om att tillhöra gruppen? 
De två männen som analyseras utifrån sina uttalanden i början av uppsatsen liknar varandra 
på många sätt, men det finns också olikheter. Det är framförallt negativ kontakt med 
myndigheter, känslan att inte behandlas lika i arbetsgruppen, samt känslan att plusjobbet inte 
kommer att resultera i ett jobb i framtiden som skiljer den negativa mannen från den positiva. 
När det gäller deras bakgrund så följer männen inte de slutsatser jag dragit utifrån 
enkätmaterialet, nämligen att ensamstående skulle misstrivas mer än sammanboende. Här är 
det den positiva mannen som är ensamstående. Det är heller ingen skillnad på de båda 
männen när det gäller utbildningsnivå, plusjobbsbefattning, graden av eget inflytande vid 
starten samt avverkad tid på plusjobbet. Däremot är de båda männen anställda på olika 
förvaltningar, vilket kan ha påverkat upplevelsen. Med anledning av deras anonymitet går jag 
dock inte in djupare i den diskussionen. Den negativa mannen känner sig utanför i 
arbetsgruppen, och han vet inte heller vem som är hans handledare. Än en gång konstaterar 
jag att det är mycket viktigt att känna sig som ”en i gänget”, för att trivas med sitt plusjobb. 
Att stämplas som plusjobbare kan kännas som en avvikelse, vilket kan göra denna aspekt 
extra viktig. Det verkar som att graden av integrering på arbetsplatsen är viktig för 
plusjobbarna, men det är det förmodligen även för övriga anställda. Att tillhöra en grupp är 
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vanligtvis mer åtråvärt för människan än att stå utanför en grupp. Det finns även en skillnad 
när det gäller synen på plusjobb, vanligt arbete samt arbetslöshet. Den negativa mannen ser 
inte plusjobbet eller det vanliga jobbet som absolut livsnödvändigt. Arbetslöshet är heller 
inget större problem för mannen som anser plusjobbet vara konstgjord andning. Med denna 
iakttagelse i bakfickan kan sägas att den negativa mannen har klart ”retretianistiska” drag, 
medan mannen som ser plusjobbet som en språngbräda är konformist ut i fingerspetsarna.  

5.3 Avslutande kommentarer
Här följer en sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna, samt därmed även syftet för 

uppsatsen: att undersöka individens upplevelse av sitt plusjobb utifrån valda faktorer, samt 

undersöka om individens mål och medel överensstämmer med samhällets mål och medel. 

De bakgrundsfaktorer som undersökts i denna uppsats har visat sig påverka individens 
upplevelse av plusjobbet olika starkt. Sammanfattningsvis kan sägas att: från 40 år och uppåt 
är individen mer negativ till plusjobbet. Detta stämmer dock inte med gruppen 50-59 år, som 
har en mycket positiv upplevelse av plusjobbet. Dessa plusjobbare har i högre utsträckning än 
gruppen 40-49 år grundskola som högsta utbildning, det är fler män än kvinnor i gruppen 
samt färre andelar ensamstående. Dessa tre faktorer har visat sig ha betydelse i upplevelsen av 
plusjobbet. Gruppen kvinnor är mer negativa till plusjobben i samtliga åldersgrupper, förutom 
i gruppen 40-49 år där männen toppar listan. När kvinnan har ett annat födelseland än 
Sverige, visar det sig dock att upplevelsen är helt positiv. Att vara gift eller sambo är viktigt 
för att uppleva plusjobbet mer positivt. De som har barn som är 0-6 år är dock mest negativa i 
denna grupp. Ensamstående har en dubbelt så negativ inställning än de som lever med en 
partner. Det är ensamstående kvinnor med hemmavarande barn som är mest negativa. De 
plusjobbare vars högsta utbildning är på grundskolenivå är de mest positiva plusjobbarna, 
medan personer med 2-4 årigt gymnasium är mest missnöjda.

När det gäller påverkan av förhållanden vid starten av plusjobbet kan följande 
sammanfattning göras: de individer som haft eget inflytande vid valet av plusjobbsbefattning 
och/eller valet av arbetsplats har en mer positiv upplevelse av plusjobbet än de som inte har 
haft inflytande. Det har också varit en viktig faktor att ha tidigare erfarenhet av 
arbetsuppgifterna för att känna sig positiv till plusjobbet, däremot är det inte lika viktigt att ha 
tidigare erfarenhet av arbetsplatsen. Det finns också en tydlig koppling mellan att ha blivit bra 
behandlad på aktuella myndigheter när det gäller plusjobbet, och positiv upplevelse av 
plusjobbet. 

De olika förhållandena under anställningsperioden på plusjobbet har också påverkan på 
upplevelsen: de mest positiva individerna har en plusjobbsbefattning som motsvarar 
tjänsteman på mellannivå, och de mest negativa har en befattning på arbetarnivå. 
Tidsaspekten visar att de som varit anställda längst i plusjobben i dagsläget har en betydligt 
mer negativ inställning än de som anställdes ett halvår senare. Lönen är en sak som nästan 
hälften av plusjobbarna är missnöjda med, där gruppen 30-39 år toppar listan över missnöjet. 

Även förhållanden utifrån förvaltning har undersökts, och beroende på förvaltning kan 
sammanfattningsvis följande konstateras: På socialförvaltningen samt barn- och 
utbildningsförvaltningen är missnöjet bland plusjobbarna störst vad gäller bristen på 
kompetensutveckling, sämst tro på att plusjobbet kan leda till ett vanligt arbete i framtiden 
samt att arbetstakten inte är tillfredsställande. På socialförvaltningen är även missnöjet över 
orättvis behandling, misstrivsel gentemot både arbetsuppgifter och arbetskamrater störst. På 
arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen framstår plusjobbsbefattningarna som 
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mindre ”konstruerade” för plusjobbarna, vilket kan vara faller med andra förvaltningars 
befattningar som vårdresurser och skolvärdar. Det finns även fler högre befattningar på dessa 
två förvaltningar. Ändå trivs plusjobbarna på arbetsmarknadsförvaltningen mycket bättre än 
plusjobbare på kulturförvaltningen. På kulturförvaltningen är stödet från handledarna inte 
alltid tillfredsställande. Misstrivsel med arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifterna inte alltid 
känns meningsfulla är andra faktorer. 

Då frågan om individens mål och medel överensstämmer med samhällets mål och medel

undersöks kan denna sammanfattning ges: till stor del, nästan uteslutande, vill plusjobbarna 
nå det kulturella målet som i detta fall är ett vanligt arbete. Vägen dit är dock lite kluven, då 
en fjärdedel av plusjobbarna inte tycker att plusjobbet är medlet för att nå detta mål. 2 % av de 
undersökta plusjobbarna tycker att arbetslöshet är helt okej, samt att varken plusjobb eller 
vanligt arbete är något att sträva emot. Det innebär att 98 % av plusjobbarna är konformister, 
men bland dessa 98 % är 25 % innovatörer, och slutligen är 2 % retretianister.

5.4 Fortsatta studier
Det skulle vara intressant att undersöka mer runt gruppen 50-59 åringar som är så positiva när 
det gäller plusjobb. Återfinns denna positiva inställning även på andra områden i deras liv? 
Den invandrade gruppens positiva upplevelse av plusjobbet skulle också vara intressant att 
fördjupa sig i. Hur skiljer deras inställning sig från den svenskföddes inställning? De rådande 
kulturerna på olika förvaltningar är ännu ett intressant område. Vad gör att människor trivs? 
Vilka faktorer spelar in? Det borde även finnas ett stort samhälleligt intresse att hitta former 
för hur personer bäst kommer till sin rätt i arbetsmarknadsåtgärder. Om personen är positivt 
inställd har denne även en högre motivation att ta till sig nya erfarenheter och utvecklas på sin 
anställning. Intressant är också att undersöka hur olika anställningsstöd påverkar individen. 
En jämförande studie med plusjobbare från andra kommuner skulle vara intressant. Detta 
skulle visa på eventuella olikheter när det gäller uppfattningar, normer och värderingar i olika 
delar av landet. Ett antal djupintervjuer skulle skapa mer förståelse för de fenomen som 
framkommit i uppsatsen, samt bjuda på nya infallsvinklar. Slutligen skulle det vara av stort 
intresse att i en framtid se vad plusjobben utvecklades till. Blev det ett ”plus” för plusjobbaren 
själv, för arbetsplatsen eller för båda parter?  
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Bilaga 1

Till samtliga plusjobbare och deras handledare inom Luleå Kommun.

Hej! 
Jag heter Annika Strand och läser tredje året på Sociologiprogrammet, Luleå Tekniska 
Universitet. På uppdrag av Arbetsmarknadsavdelningen, Luleå Kommun, gör jag en 
undersökning som syftar till att kartlägga Individens upplevelse av sitt plusjobb. Det är 
av största vikt att denna enkät fylls i av samtliga plusjobbare inom kommunen, så att 
slutsatserna blir rättvisande och statistiskt säkerställda. Plusjobbaren garanteras total 
anonymitet. Detta är tillvägagångssättet: Varje handledare delar ut enkäten till sin/sina 
plusjobbare. Plusjobbaren får under arbetstid, i lugn och ro, på ett avskilt ställe fylla i 
enkäten (tar uppskattningsvis 10-15 minuter). Plusjobbaren förseglar sin enkät i 
medföljande kuvert och lämnar i internposten, alternativt via sin handledare. Kuvertet 
med den ifyllda enkäten skickas till Pernilla Forsberg, 

Arbetsmarknadsavdelningen, Luleå Kommun. Skicka tillbaka enkäterna så fort 
som möjligt, helst redan vecka 15. På grund av påsklovet kan enkäterna även skickas 
in vecka 16. Jag kommer att kontakta handledare vars enkäter uteblir. 

Stort tack för Er hjälp!                  Med vänlig hälsning, Annika Strand
anisat-4@student.luth.se
070-253 88 20

1. Hur gammal är du? ____år.   

2. Är du    

3. Var är du född?    

4. Ditt nuvarande civilstånd?
mmanboende    
ående

Om du är gift/sammanboende, ange make/makas/sambos huvudsakliga sysselsättning?    

år arbetsmarknadsutbildning
år arbetsmarknadspolitiskt program, ex plusjobb    

Ålderspensionär    

5. Har du några barn som bor hemma?    
      Om svaret är ja, ange antal barn i respektive åldersgrupp.    __st 0-6 år

__st 7-12 år
__st 13-18 år

mailto:anisat-4@student.luth.se
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6. Vilken är din högsta utbildning?

-årig gymnasieskola.
      Ange linje/program: ________________________________    

ån 3- eller 4-årig gymnasielinje.
      Ange linje/program:________________________________

      Ange linje/program:________________________________    
 ange vad _________________________________

7. Har du haft andra jobb, utöver plusjobbet, de senast fem åren?    Ja 
Om svaret är ja, ange de jobb du har haft under de senaste fem åren. Samtliga 
befattningar (arbeten, sysselsättningar) är av intresse, allt från arbetsmarknadspolitiska 
program och vikariat till fasta anställningar och eget företagande. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Vilken är din befattning på ditt plusjobb? ____________________________________ 

9. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på ditt plusjobb? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. När påbörjade du din anställning som plusjobbare?    År________ Månad________

När det blev aktuellt för mig 

att söka plusjobb hade jag…

        Instämmer                   Instämmer
(markera ett svar per rad)                             ej                                                           helt
11 a. … eget inflytande över valet av 
befattning.

11 b. … eget inflytande över valet av 
arbetsplats. 

När jag påbörjade min anställning 

som plusjobbare var...

              Instämmer                           Instämmer
(markera ett svar per rad)                             ej                                                            helt
12 a. … arbetsuppgifterna nya för mig.

12 b. … arbetsplatsen ny för mig.
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I frågor som berör mitt plusjobb upplever

jag att kontakten med…

             Instämmer                                                            Instämmer
(markera ett svar per rad)                            ej                                                            helt
13 a. … arbetsförmedlingen har varit bra.     

13 b. … kommunens arbetsmarknads-
avdelning har varit bra.

13 c. … facket har varit bra.                           

Trivsel på arbetsplatsen. 

                                                         Instämmer    Instämmer 
(markera ett svar per rad)                             ej                                                           helt
14 a. Jag trivs med arbetskamraterna 
på mitt plusjobb.

14 b. Jag trivs med arbetsuppgifterna             
på mitt plusjobb.

14 c. Jag behandlas på samma sätt som de     
övriga anställda på arbetsplatsen

14 d. Arbetstakten stämmer väl överens
med min kapacitet.

14 e. Mina arbetsuppgifter känns                    
meningsfulla.

14 f. Min handledare på plusjobbet ger 
mig det stöd jag behöver. 

Inställning till plusjobb. 

                                             Instämmer                                                           Instämmer
(markera ett svar per rad)                             ej                                                           helt
15 a. Jag ser plusjobbet som ett sätt att          
lättare få jobb i framtiden.

15 b. Jag föredrar mitt plusjobb framför 
arbetslöshet.
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                                             Instämmer                                                           Instämmer
(markera ett svar per rad)                             ej                                                           helt
15 c. Plusjobbet har utvecklat mig 
positivt.

15 d. Plusjobbet gör mig mer kvalificerad     
inom ett eller flera områden.

15 e. Lönen jag får som plusjobbare 
är acceptabel.

Inställning till vanligt jobb (med” vanligt jobb” menas här ett jobb som, i motsats till 

plusjobbet, även berättigar till LAS samt kan kvalificera till en ny a-kasseperiod).

  Instämmer                          Instämmer
(markera ett svar per rad)                              ej                                                   helt
16 a. För mig är det viktigt att plusjobbet       
leder vidare till ett vanligt jobb.

16 b. Det är viktigt för mig att i framtiden      
ha ett vanligt jobb.

16 c. Jag avskyr att vara arbetslös.

16 d. Även om jag vann en stor summa
pengar skulle jag förvärvsarbeta.   

16 e. Jag blir snabbt uttråkad om jag inte   
har ett jobb att gå till. 

17. Har du några kommentarer eller synpunkter angående plusjobben som du vill att jag tar 
med i undersökningen, skulle jag vara mycket glad om du skrev ner några rader kring det.

Tack för din medverkan!


