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Sammanfattning

I denna licentiatavhandling presenteras en studie och analys av sju utvecklings-

partnerskap (UP) inom Europeiska Socialfondens gemenskapsinitiativ Equal.

Equalprogrammet bedrevs inom EU:s alla medlemsländer under perioden 2000-

2007 med syfte att motverka diskriminering och utestängning inom arbetsmark-

naden. Detta mål skulle främst förverkligas genom den verksamhet som bedrevs 

i de s.k. utvecklingspartnerskapen, (UP). I UP samarbetade ett antal organisatio-

ner från olika samhällssektorer i ett eller flera projekt med syfte att utveckla 

framgångsrika metoder och modeller. De sju svenska UP som studerades har 

alla utvecklat stödjande verksamhet till ungdomar med problem inom skolsy-

stemet och i övergången till arbetslivet. I avhandlingsarbetet har UP:s ansök-

ningshandlingar (genomförandeplaner) studerats med syftet att analysera deras 

syn på dels den etableringsproblematik som finns bland svenska ungdomar, dels 

de förslag till lösningar på den problematik som de presenterar. Resultatet av 

studien utmynnar i en idealtypisk fyrfältsmodell som främst illustrerar två vikti-

ga dimensionella aspekter av UP:s verksamhet. En av dessa aspekter är inom 

vilken samhällssektor UP främst rör sig inom, offentlig eller privat. Den andra 

aspekten handlar om huruvida verksamheten har ett individ- eller systemfokus. 

Utifrån dessa två dimensioner skapas fyra olika slags idealtypiska UP, i model-

len benämnda Pedagogen, Byråkraten, Idealisten och Konsulten. Resultatet vi-

sar på att var och en av dessa idealtypiska UP har särskilda faktorer att ta hänsyn 

till i sin verksamhet, inte minst projektets eller idéernas överlevnad på lång sikt. 

Dessa faktorer beskrivs i modellen som rörelser och beroenden till de i modellen 

angränsande UP. För UP från den privata sektorn är det alltså viktigt att uppnå 

legitimitet för sin verksamhet. För UP från den offentliga sektorn är behoven 

större att finna alternativ till den ordinarie verksamheten. De UP som har ett in-

dividfokus betonar vikten av att utveckla modeller med systemfokus, medan UP 

med fokus på system upplever behovet av att ha en individförankrad verksamhet 



för trovärdighetens skull. Modellen illustrerar de viktiga förutsättningar och krav 

som utvecklingspartnerskap har att ta hänsyn till för att framgångsrikt kunna ut-

veckla stödjande verksamhet till ungdomars etablering till arbetslivet.



Abstract

In this dissertation a study and analysis of seven Development Partnerships, (DP) 

within the Community Initiative, Equal, is presented. The EQUAL programme 

ran in every member states of the EU during 2000-2007 and was financed by the 

European Social Fund. The purpose of the programme was to fight against dis-

crimination and exclusion for a better working life through the work of so called 

Development Partnerships, (DP). DP’s work in collaboration with different or-

ganizations from different fields of society all with the purpose to develop inno-

vative methods and models. The seven Swedish DP’s in this study all had in 

their field of work supported youth with problems in school and in their transi-

tion to working life. In this study the DP’s application documents (realization 

plans) have been studied in order to analyze their view of the problems with 

transition from school to working place for Swedish youth and their proposals 

for solutions of this type of problems. The result of the study is illustrated in an 

ideal typical four-field model that focuses on two important dimensions of the 

activities of the DP’s. One of these aspects is about whether the DP’s is operat-

ing within the public or the private sector. The other aspect is about whether the 

DP’s has a focus on individuals or upon systems. As an outcome of these two 

dimensions four ideal typical DP’s are created, in this model called the Peda-

gogue, the Bureaucrat, the Idealist, the Consultant. The model shows that each 

one of these ideal typical DP’s has to take into consideration some special fac-

tors in their programmes, especially the survival of the project or the ideas in the 

long run. These factors are described in the model as movements and depend-

ences to adjacent DP’s. For example it is important for the DP’s from the private 

sector to achieve legitimacy for their programme. The DP’s from the public sec-

tor has to import alternative ideas into the regular activities. The DP’s with indi-

viduals in focus are stressing the importance of developing models for new sys-

tems, while DP’s with systems in focus has the need to have activities that has 



individual based activity in order to gain credibility. The model illustrates im-

portant conditions and requirements that DP’s has to take into consideration 

when developing supporting activities for youths. 



En berättelse 

En man gick på stranden längs med en strid flod. Plötsligt hördes skrik från flo-

dens vatten. Det var en person som kämpade för sitt liv i det forsande vattnet 

och med förskräckning ropade om hjälp. Mannen på stranden hoppade i och 

lyckades rädda personen upp på stranden. Promenaden längs efter floden åter-

upptogs men efter en tid hördes på nytt ett rop från floden. Det var ännu en per-

son som befann sig kämpandes i floden. Utan tvekan hoppade mannen i och 

lyckades även denna gång rädda den nödställde upp på stranden. När sedan 

mannen en tredje gång efter att ha återupptagit sin promenad på stranden hörde 

rop om hjälp, stannade han till, tittade upp åt det håll floden kom från och ut-

brast: ”Vem är det som kastar i alla dessa människor?” 

Okänd





Förordet 

Föga anade jag att det som började som en vildflugen idé om universitetsstudier 

skulle leda vidare till forskning. Det hade jag verkligen ingen aning om. När 

man läser andras licentiat- och doktorsavhandlingars förord står forsknings- och 

skrivarprocessen ofta i centrum. Detta är något jag har mer förståelse för nu än 

förr, om man säger så. Att skriva en avhandling är som att bege sig ut på en lång 

resa, inte kanske med ett helt okänt mål, men strapatsernas omfattning och mö-

dosamhet står i vart fall inte klart för en när man ger sig ut. Och tur är väl det!

Att använda resa som metafor för att beskriva avhandlingsarbetet kan måhända 

upplevas som uttjatat men den har sina klara förtjänster. När man rest ”klart” 

befinner man sig inte på samma plats som när man for. Avhandlingsarbetet är 

definitivt ingen tur- och returresa. Av allt man har stött på under resan har man 

också blivit förändrad, förhoppningsvis till det bättre. Förutom svårigheten att 

bedöma den ansträngning som väntar en, möter man också likt på många andra 

resor, många trevliga och intressanta människor som ger tips på ”sevärdheter”, 

genvägar och utrustning. Jag tycker att det är två saker som dessa har lärt mig, 

frimodighet och ödmjukhet. Man skall inte skämmas för det man åstadkommer, 

men samtidigt ha ögonen öppna för allt vad andra bidrar med. Det finns några av 

alla dessa som jag gärna vill nämna vid namn och ta tillfället att tacka. 

Först av allt vill jag framföra mitt tack till Europeiska Socialfonden och dess 

svenska förvaltning, ESF-rådet, som inom ramen för Equalprogrammet finansie-

rat min doktorandtjänst och denna avhandling. På ESF-rådet har jag främst gjort 

två angenäma bekantskaper, Sven Jansson och Eva Loftsson.

Professor Peter Waara ringde mig en dag och frågade om jag ville skriva en rap-

port. Jag försökte förgäves dölja min entusiasm och tackade ja. Jag vet inte om 



han alltid har trott på mig men det är så jag har upplevt det. Från min sida finns 

det mycket respekt för hans kunskaper och förmåga att tänka sociologiskt. Till-

sammans med min andre handledare, Stefan Ekenberg, har jag haft många in-

tressanta diskussioner och då inte bara om rapporten. Vi har också varit på re-

sande fot en hel del och getts möjlighet att lära känna varandra, något jag skattat 

högt. Mina båda handledare har med Ockhams kniv rakat mitt material både en 

och två gånger, dock med fast och van hand.

Man brukar prata om att barndomstiden betyder mycket. Min tid tillbringade jag 

till stor del med Erik, en person som jag förstår på många sätt har präglat mitt 

sätt att vara och tänka. Min mellanstadielärare Tore Strömbäck som inte längre 

är kvar i livet betydde mycket för mitt självförtroende i skolmiljö. Jag önskar att 

jag hade tagit mig tid att berätta det, i vuxen ålder. Min gode vän Anders Bel-

lander har under hela min studietid på Universitetet varit ett mycket större stöd 

för mig än han själv inser. Fredrik Granström var under hela studietiden på uni-

versitetet ett stort stöd för mig och blev fort en god vän. Mats Jacobsson var min 

lärare på grundutbildningen och många av hans omdömen betydde mycket för 

mig. Administrativt här på Institutionen är det Annika Lindberg som tar hand 

om mig, något jag är mycket tacksam för. Johan Ohlsson, numera Hörnemalm, 

en annan pitebo som dagligen ”tvingas” norrut för sin försörjning, har trots sin 

relativa ungdom visat på en imponerande visdom och en föredömlig nit. Under 

många av våra gemensamma resor har han inte bara en gång uppmuntrat mig när 

processen känts tröstlös. Joakim Nilsson, en finurlig smålänning som jag haft 

äran att både få dela kontor och många fikastunder med, har gett mig många ro-

liga och välbehövliga avbrott i tänkandet och skrivandet. Phillip Tretten, en 

amerikan i förskingringen, har jag kunnat dela andra dimensioner av tillvaron 

med. Tina Bäckström har också haft ungdomar som forskningsområde vilket 

inneburit många intressanta samtal. Eva Källhammer och Anna Jansson har på 

flera sätt bistått med kollegialt stöd. Elin Vadelius och jag började i stort sett 



samtidigt som doktorander och vi har också ”delat” empiri med varandra, vilket 

har föranlett en hel del samtal. I början av tiden som forskningsingenjör blev jag 

tipsad om papper och penna av Abdul-Aziz, en numera ”bortglömd” teknik som 

visade sig kunna leda fram till både ett och annat. Detta är några som på flera 

sätt stöttat mig under skrivprocessen, men det är långt fler än så som har betytt 

mycket, som kollegor och rumsgrannar. Arbetsvetenskap är för övrigt en mycket 

trevlig arbetsplats att befinna sig på. 

Livet är inte bara en forskningsprocess, något jag hela tiden påminns om hem-

mavid. Livet skall inte alltid analyseras, det bör också levas. Det är främst min 

fru Carina och våra barn Amanda och Aron som påminner mig om allt detta. Jag 

vill också tacka min mor och far som tror på mig mycket mer än jag själv gör. 

Tack också till svärmor Eva som alltid gör det hon kan. Tyvärr så fick inte min 

svärfar Tore uppleva denna stund något jag sörjer mycket. Ett stort tack också 

till min ständiga samtalspartner och syster Ulla-Bulla, min utredningskollega

och lillebror Kenneth, Anna, Jossan, Jullan, Jonte, Kent, Eva och Matilda. Till 

slut vill jag tacka min Frälsare och Herre Jesus Kristus för nåd utöver nåd. 
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1. Etableringen till arbetslivet – en bakgrund 

En förändrad arbetsmarknad för ungdomar 

Alltsedan den djupa lågkonjunkturen i början av 90-talet har situationen för 

ungdomar kännetecknats av i huvudsak två av varandra sammanhängande fakto-

rer, svårigheter med etableringen på arbetsmarknaden samt utbildningsnivåernas 

ökade betydelse.1 Det är ett känt faktum att i perioder av hög arbetslöshet drab-

bas ungdomar hårdare än vad äldre gör.2 Den relativa arbetslösheten3 bland ung-

domar i åldrarna 16-24 år låg på 70- och 80-talen runt 5-6 procent.4 Under den 

stora arbetsmarknadskrisen under 1990-talet steg arbetslösheten till omkring 15 

procent för samma åldersgrupp, för att vid tiden av millenniumskiftet sjunka nå-

got, dock inte till de nivåer som var för handen före 90-talskrisen. Ungdomar 

med utomnordisk härkomst har oftast betydligt högre arbetslöshetssiffror än 

andra ungdomar. 

En förklaring till ungdomars etableringssvårigheter på arbetsmarknaden menar 

en del forskare är den sjunkande andelen s.k. genomgångsarbeten.5 Det är främst 

två antaganden som görs i samband med detta. För det första menar man att 

ungdomar med låg utbildningsnivå har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

på grund av att de jobb de är kvalificerade för i hög grad har försvunnit till följd 

av en allmän teknologisering och diverse rationaliseringsåtgärder. För det andra 

1 Walther, A. et al (2006), Furlong, A., Cartmel, F. (1997), Olofsson, J. (2005) 
2 Olofsson, J. (2005). s. 186
3 Med relativ arbetslöshet avses andel arbetslösa av arbetskraften. De som befinner sig i ar-
betskraften är de personer som är sysselsatta eller är arbetslösa. Arbetslös definieras man som 
om man ville och kunde arbeta samt sökte arbete den vecka man blev tillfrågad. 
4 Uppgifterna hämtade från SCB:s statistik. 
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf.
Siffrorna är hämtade från Arbetskraftsundersökningarna, (AKU).  
5 Åberg, R. i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 44 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf
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antas att i tider av hög arbetslöshet besätts de arbeten som har låga utbildnings-

krav av personer som är överkvalificerade. I en analys av olika jobb på den 

svenska arbetsmarknaden kan det generellt konstateras att en gradvis uppkvalifi-

cering av utbildningskraven har skett.6 Det är däremot svårt att fastställa i vilken 

grad de lågkvalificerade jobben försvunnit. Forskning verkar dock visa på att 

många lågkvalificerade jobb innehas av personer som har längre utbildningstid 

och som därmed är överkvalificerade för dessa arbeten.7

Kombinationen av att ungdomar upplever svårigheter att etablera sig på arbets-

marknaden och de ökade kompetenskraven inom många yrken gör att många 

ungdomar väljer att studera allt längre. Denna ”strategi” konstaterades redan 

1995 av Europakommissionen i deras vitbok om utbildning och arbetspraktik: 

Education and training have now emerged as the latest means for tackling the em-

ployment problem. It may be surprising that the realisation of the role they can 

play has come so late and that it has taken an economic recession to bring it 

about.8

Utbildning och arbetspraktik uttrycks här som ett sätt att skjuta upp problemet 

med ungdomsarbetslösheten samtidigt som mer generella krav på högre utbild-

ning och ökad kompetens i samhället som helhet kan tillgodoses. Problemet med 

denna ”utbildnings- och arbetsmarknadsstrategiska förskjutning” är att för 

många ungdomar med tidigare erfarenhet av svårigheter inom utbildningssyste-

met ses inte högre utbildning i realiteten som en möjlig lösning. Allt som allt 

6 Åberg, R. i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 44 
7 Åberg, R i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2002). s. 19 ff, se även Åberg, 
R. i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 50 
8 Kommissionens White paper on Education and training. Teaching and learning: Towards the 
learning society. (1995). http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf.  1996 
utropades också som det europeiska året för livslångt lärande, se Europaparlamentets och rå-
dets beslut nr 2493/95/EG av den 23 oktober 1995. 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&num
doc=31995D2493&lg=sv

http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&num
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finns det en risk för lågutbildade ungdomar att hamna i arbetslöshet, även i tider 

av högkonjunktur, på grund av att de arbeten med låga utbildningskrav som för-

ut fanns som en möjlighet till arbetsmarknadsetablering inte längre räcker till för 

denna grupp.9

Förändrade utbildningskrav 

Betydelsen av att allt fler samhällsgrupper, inte minst ungdomar, mobiliseras 

som arbetskraft är något som ofta understryks på europeisk policynivå.10 I detta 

sammanhang betonas särskilt betydelsen av förhöjda utbildningsnivåer. En av 

orsakerna till detta är att utbildning och kompetenshöjande aktiviteter ses som 

en huvudväg in till arbetsmarknaden.11 Utbildning ses som ett sätt att motverka 

arbetslöshet och följaktligen även marginaliseringsrisker. En annan orsak är att 

utbildning ses som en nödvändig strategi för att möta en framtida konkurrensut-

satt arbetsmarknad.12

I Sverige är det särskilt två indikatorer som ger uttryck för denna inriktning. Den 

första av dessa är gymnasiereformen från 1991-1993 då samtliga gymnasiepro-

gram gjordes till treåriga nationella program.13 Reformen syftade till att främst 

få bukt med den sociala snedrekrytering som tidigare varit förhärskande, och 

därför profilerades särskilt de yrkesförberedande programmen med mer teore-

tiskt innehåll.14 De argument som framfördes i samband med reformen handlade 

både om jämlikhet men också om förändrade kvalifikationskrav från arbets-

9 Åberg, R i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2002). s. 19 ff 
10 Den socialpolitiska agendan 2005-2010. http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10127.htm
11 Se Den socialpolitiska agendan 2005-2010. 
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10127.htm samt Gemenskapsinitiativprogram för Equal 
2000-2006 Sverige. s. 24, 31
12 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. Se sid. 12, 24, 65
13 Richardson, G. (2004). s. 195-201 
14 SOU 2000:39. Välfärd och skola. s. 8  

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10127.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10127.htm
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marknaden.15 Idag ger samtliga nationella program på gymnasienivå en allmän 

behörighet till högskola. Den andra betydelsefulla indikatorn för svensk utbild-

ningsutveckling är den förra svenska regeringens utbildningsmål om 50 procent 

högskolestuderande före 25 års ålder inom varje årskull, ett mål som redan nåtts 

för kvinnor.16

Gymnasiereformerna från början av 90-talet och dess målsättning om ”en gym-

nasieskola för alla” har dock ifrågasatts. Skälet till detta är främst en fortsatt so-

cial och könsmässig snedrekrytering. De sociala utbildningsmönstren kvarstår 

till stor del, vilket inte minst märks i sambandet mellan föräldrars utbildnings-

bakgrund och barnens utbildningsval.17 Ungdomar, vars föräldrar har akademisk 

skolning, väljer fortfarande i högre grad än andra ungdomar en högre utbildning. 

Idag lämnar cirka 90 procent av alla ungdomar grundskolan med allmän behö-

righet till gymnasieskolan. För elever med utländsk härkomst ligger denna andel 

mellan 70-80 procent.18 Idag går i princip alla vidare till gymnasieskolan, cirka 

98 procent.19 Det är dock långt ifrån alla som fullgör gymnasiet med ett slutbe-

tyg.20 Cirka 70 procent av alla elever går efter tre år ut gymnasiet med ett slutbe-

tyg.21 För 20-25-åringar stiger andelen till cirka åttio procent.22 För flickor är 

15 Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU16 Gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=1990/91&bet=UbU16
16 Se bl.a. Regeringens proposition: Ny värld - ny högskola. Prop. 2004/05:162. 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/46320
17 Sandell, A. (2007). Se även SOU 2002:120. s. 118-124. Se även Jönsson, I., et al (1993). 
s. 40 ff., Brembeck, H. (1995). 
18 Ungdomsstyrelsen 2006:3 
19 Se SOU 2006:31. Anställ unga! s. 22
20 Skolverkets rapport nr 202. s. 17. Till skillnad från grundskolan utfärdas inga slutbetyg i 
gymnasieskolan om eleven saknar betyg i någon kurs eller specialarbete. Eleven får istället ett 
samlat betygsdokument. I grundskolan utfärdas alltid slutbetyg efter skolpliktens upphörande. 
Detta slutbetyg kan emellertid vara mer eller mindre fullständigt, dvs. vara komplett eller sak-
na ett eller flera betyg.
21 Uppgift hämtad från Skolverkets hemsida, www.skolverket.se
22 Ungdomsstyrelsen 2006:3. Det är dock inte alla av dessa som har slutbetyg från gymnasiet 
som samtidigt har grundläggande behörighet till högskola. Den siffran ligger på cirka 90 pro-

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=1990/91&bet=UbU16
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/46320
http://www.skolverket.se
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denna andel något högre än för pojkar, 82,6 procent respektive 77,9 procent. Det 

betyder att cirka 20 procent, dvs. var femte elev saknar grundläggande behörig-

het för högskolestudier.23

Ett annat skäl till att den nya gymnasieskolan inte anses ha lyckats med sin mål-

sättning är omfattningen av det individuella programmet. Programmet skapades 

som en mellanstation för de elever som inte är behöriga att söka till något av de 

nationella eller specialutformade programmen.24 Från att ha haft cirka fem pro-

cent vid starten 1992 är IV-programmet nu det tredje största programmet med 

cirka 7,5 procent av alla elever.25 Det är bara det samhällsvetenskapliga och det 

naturvetenskapliga programmet som är större. Avhoppen från IV-programmet 

och svårigheterna för dessa elever att examinera med slutbetyg är stora. Endast 

19 procent av alla IV-elever fullföljer sin gymnasieutbildning.26

Etableringen till arbetslivet föregås av utbildning, en kvalificeringsfas som har 

blivit alltmer utsträckt i tid. Det betyder emellertid inte att denna fas ser likadan 

ut för alla ungdomar. Samtidigt som vi ser allt fler nå allt högre upp i utbild-

ningsnivåer, ser vi också många ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieut-

bildning, något som idag allmänt kan anses som ett minimikrav avseende utbild-

cent, 91,3 för flickor och 86,5 för pojkar. För elever med utländsk härkomst ligger den siffran 
på 80,5 procent. Dessa siffror avser 2004. 
23 Se Verket för Högskoleservices hemsida, www.vhs.se. Behörighetskraven är indelade i 
grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleut-
bildning. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. 
24 SOU 2003:92 
25 Myndigheten för Skolutveckling. Dnr 2006:16 ”Slutredovisning av uppdraget om kvalitets-
utveckling inom gymnasieskolans individuella program”.
http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/116594_Slutredovisning_IV-uppdraget.pdf. Siff-
rorna avser skolåret 2005/06. Observera att IV-programmet faktiskt är andra största program 
om vi bara ser till elever i åk 1. Ser vi till samtliga elever i gymnasieskolan är IV-programmet 
som sagt tredje störst med 7,4 procent av alla elever. Denna lägre siffra jämfört med åk 1 be-
ror på att många slutat, och många har gått över till nationella program. Av dessa 7,4 procent 
är 43 procent kvinnor och 57 procent män. 37 procent på IV-programmet har utländsk här-
komst, att jämföra med 15 procent för samtliga nationella program.  
26 Ibid. Siffran avser IV-elever och inom fyra år. För PRIV-elever är andelen högre, cirka 29 
procent.

http://www.vhs.se
http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/116594_Slutredovisning_IV-uppdraget.pdf
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ning. Den senare gruppens svårigheter att kvalificera sig inför ett arbetsliv är en 

utmaning som alltfler aktörer i samhället tar sig an.27 Argumenten för denna 

stöd- och aktiveringsverksamhet är inte bara behovet av en ökad grad av syssel-

sättning, utan också de marginaliseringseffekter arbetslöshet och utanförskap 

kan medföra. 

Övergången från skola till arbetsliv 

Etableringsfasen, tiden mellan avslutade studier och etablering på arbetsmark-

naden, har inte bara förlängts för ungdomar, tidigare linjära och progressiva 

mönster har bytts ut till förmån för stagnerande och regressiva mönster.28 Inträ-

desåldern, den tidpunkt då 50 procent av en åldersgrupp har sysselsättning lig-

ger för båda könen på runt 20 år. Etableringsåldern brukar anses vara den tid-

punkt då 75 procent av en åldersgrupp är sysselsatta.29 För närvarande är etable-

ringsåldern 27 år för män och något högre för kvinnor. Detta innebär att etable-

ringsfasen, utifrån dessa definitioner, ligger på cirka 7-8 år, beroende på kön. 

Detta kan jämföras med hur det såg ut för tjugo år sedan, 1987. Då låg inträdes-

åldern runt 18 år och etableringsåldern omkring 21 år, vilket innebar en etable-

ringstid på cirka 3-4 år. 

Sett utifrån ett livsfasperspektiv har formerna för nyckelövergångarna inte för-

ändrats i sak, medan tidpunkterna har förskjutits avsevärt. Etableringsfasens för-

27 Se bl.a. Europeiska Kommissionens vitbok om ungdomar från 2001. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=
COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=681. Där ställs främst krav på regionalpolitiska hand-
lingsprogram för att underlätta ungdomars delaktighet i samhället i allmänhet, arbetsmarkna-
den i synnerhet. För exempel på olika svenska aktörer med stödjande verksamhet riktade till 
ungdomar se Ungdomsstyrelsens stöd till kommunala Navigatorcentrum. Ungdomsstyrelsen 
(2007:15).
28 Walther, A. (2006). s. 2  
29 SOU 2006:31. s. 34 f. Denna indelning och definition har gjorts i samband med Arbets-
kraftsprognosen 1999 av SCB. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=
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längning och arbetslivets uppskjutande får även konsekvenser för ungdomars 

vuxenblivande. Den fas av etablering ungdomar genomgår kan även ses starkt 

kopplad till en ungdomskultur. Etableringsfasen är inte bara en tid för studier 

och kvalificering inför ett kommande arbetsliv utan kan också bestå av perioder 

av olika typer av självförverkligande.30 På grund av lös koppling till arbets-

marknaden kan etableringsfasen också för många ungdomar innebära en tid av 

bl.a. svag ekonomisk ställning, svårigheter att etablera eget hushåll, beroende till 

föräldrar, osv. Detta får även konsekvenser för ungdomars förhållningssätt till 

både ungdom som livsfas liksom övergången från ungdom till vuxen.  

Den finns anledning att anta att förlängningen av etableringsfasen, det uppskjut-

na vuxenblivandet och en därmed kvardröjande ungdomskultur på grund av sin 

omfattning med tiden institutionaliserats, i betydelsen normaliserats. Det betyder 

att handlingsutrymmet för ungdomar under en förlängd etableringsfas också på 

olika sätt sanktioneras av samhällsinstitutionerna. Det ses alltså inte som avvi-

kande att under en kortare eller längre tid befinna sig mellan studier och arbets-

livsetablering och under denna tid inte uteslutande syssla med kompetensutveck-

lande och jobbsökande aktiviteter. Det kan även vara en tid som rymmer själv-

utvecklande verksamhet, som t ex resor, nöjen och andra fritidsaktiviteter. Den-

na omvandling av ungdomars etableringsfas och den förlängda ungdomstiden 

kan på flera sätt ses ha ökat alternativen för den enskildes biografiska framställ-

ning. För de flesta ungdomar som har socialt stöd och goda studiemeriter behö-

ver detta inte ses som problematiskt. Etableringen till arbetslivet och vuxenbli-

vandet förskjuts för denna grupp i tid, men den uteblir inte. För de ungdomar 

som har ett svagare socialt stöd, svaga studieprestationer eller social problematik 

med i bilden kan en förlängd etableringstid däremot innebära en mer problema-

tisk och osäker tid.

30 SOU 2003:92. Se särskilt kapitel 4 med intervjuer av arbetslösa ungdomar. 
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Risker med utanförskapet 

Det finns idag liten kunskap om vad de ungdomar gör som under olika perioder 

av sin ungdoms- och etableringstid befinner sig utanför utbildning och arbete. 

Begreppet unga utanför myntades i SOU-utredningen med samma namn och 

gavs även en definition.31 Den grupp ungdomar man undersökte i studien befann 

sig i ålderskategorin 16-24 år. Att vara utanför definierades som att inte ha nå-

gon känd sysselsättning som studier, arbete eller vara anmäld på AF. Enligt den-

na definition befann sig år 2001 ca 70 000 ungdomar mellan 16-24 utanför. Det-

ta motsvarade 7,5 procent av alla 16-24-åringar i Sverige. I matrisform delades 

undersökningsgruppen upp i fyra grupper, utifrån ålder (16-19 eller 20-24 år) 

och tid i utanförskap (ett år eller två år och längre). I gruppen 16-19-åringar med 

ett års utanförskap återgick cirka 75 procent till studier och endast tjugo procent 

fortsatte att vara utanför under nästa år. Gruppen 20-24-åringar med ett års utan-

förskap skiljde sig från den yngre gruppen eftersom nästan 50 procent efter ett år 

fortsatte sitt utanförskap medan endast 20 procent återvände till studier. Risken 

att utanförskapet fick en fortsättning var med andra ord mycket större när man 

passerat 20 års ålder än före. Den naturliga förklaringen låg i att den yngre ål-

dersgruppen befann sig i gymnasieåldern medan de äldre passerat detta stadium 

och hade sin blick riktad mot arbetslivet.32 Trots att det kan finnas skäl att nyan-

sera definitionen av utanförskap, och ifrågasätta om tider av avbrott i etable-

ringsaktiviteten alltid skall ses som problematiska och inte kan vara viktiga och 

nyttiga former av ”krokigt lärande”,33 kvarstår ändå riskerna med en svag ar-

betsmarknadsanknytning och särskilt om den utsträcks över tid.  

31 SOU 2003:92. Utredningen om unga utanför. Se även senare studier som Arbetsmarknads-
satsningen – att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden. Ungdomsstyrelsens skrif-
ter 2006:6 
32 SOU 2003:92. Samtliga dessa siffror rör 2001 och återfinns på sid 44. 
33 Uttrycket är hämtat från Ludvig Rasmussons och Ulla Montans bok ”Det krokiga lärandet” 
(2007). ”…det mesta vi lär oss, lär vi oss på egen hand, en aning vilt jämfört med schemalag-
da lektioner. Vi lär oss gå och prata själva, och i tonåren lär vi oss en massa mindre nödvän-
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I gruppen ungdomar i utanförskap finns det en kraftig överrepresentativitet av 

personer från grupper med socioekonomiskt svagare position, utländsk bakgrund 

och funktionshindrade. Det finns också starka samband mellan utanförskap och 

hälsorisker, droganvändande och kriminalitet. 34  I SOU 2006:77 ”Ungdomar, 

stress och psykisk ohälsa” konstateras att psykiska problem bland ungdomar har 

blivit vanligare.35 Denna utveckling har pågått sedan andra världskrigets slut för 

alla samhällets åldersgrupper men utvecklingen har varit snabbare för ungdomar. 

Utredningen pekar på tre möjliga orsaker till detta. En ökad individualisering

har både skapat nya möjligheter men, påpekas det, ”förmågan att hantera denna 

öppna situation förefaller inte ha utvecklats i samma takt som de nya möjlighe-

terna har tillkommit.”36 Objektiv sett nya möjligheter till förändrade livschanser, 

ökar också förväntningarna. För de grupper som saknar resurser att infria dessa 

möjligheter, har inte bara förväntningarna ökat utan också stressen. Den andra 

orsak som nämns är svårigheter för ungdomar att etableras på arbetsmarknaden.

Detta kan dock inte förklara den kontinuerligt ökade graden av psykisk ohälsa 

sedan andra världskriget, då tillgången till arbete inte saknats, särskilt under de 

närmast följande decennierna efter kriget. Utredningen pekar ändå på ett sam-

band mellan arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa.37 En tredje orsak som nämns 

är en ökad alkoholkonsumtion och droganvändande. Generellt sett har alkohol-

konsumtionen de senaste tjugo åren fördubblats för ungdomar. Detsamma gäller 

i princip för bruket av narkotika. 

diga kunskaper, i stil med idrottsresultat och namn på popmusiker. Som vuxna fortsätter vi att 
lära oss, i vår tid särskilt på jobbet och av erfarenhet.” s. 10 
34 SOU 2003:92. s. 57 ff 
35 SOU 2006:77. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - analyser och förslag till åtgärder. 
s. 65 
36 Ibid. s. 250 
37 Ibid. s. 176 
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En europeisk aktiveringspolitik 

Den europeiska sysselsättningsstrategin (EES) samordnas på EU-nivå av med-

lemsländerna i gemensamma inriktnings- och målprogram men bryts också ned 

till nationella handlingsprogram. Den gemensamma sysselsättningsstrategin har 

till stor del sitt sikte inriktat på en hög sysselsättningsnivå, en ”kvalificerad, ut-

bildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är mottaglig 

för ekonomiska förändringar”.38 I Lissabonstrategin som kom år 2000 var några 

av de mätbara målen att höja deltagandet i arbetskraften från 61 procent till 70 

procent, (från 51 procent till 60 procent för kvinnor).39 Andra punkter handlade 

om anställbarhet och minskade kunskapsluckor, livslångt lärande, öka tjänste-

sektorn samt jämställdhetsfrågor. 2005 konstaterade Europeiska rådet att man 

inte lyckats uppnå ett flertal av de uppsatta målen för Lissabonstrategin och mi-

nisterrådet beslutade därför om treåriga riktlinjer och betonade att: 

Målen full sysselsättning, kvalitet och produktivitet i arbetet samt social samman-

hållning måste omsättas i tydliga prioriteringar, nämligen att få in och behålla fler 

människor på arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet och modernisera de soci-

ala trygghetssystemen, förbättra arbetstagares och företags anpassningsförmåga 

samt öka investeringarna i humankapital genom bättre utbildning och färdighe-

ter.40

I europeisk sysselsättningspolitik kan man säga att det finns två samverkande 

skäl till varför ungdomars och övriga medborgares deltagande på arbetsmarkna-

den anses betydelsefullt. Det första skälet handlar om att det behövs fler i ar-

betskraften, främst de med hög utbildning för att internationell konkurrenskraft 

38 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige, s 29. 
39 Ibid. 
40 Europeiska Rådets beslut av den 12 juli 2005 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsätt-
ningspolitik (2005/600/EG). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0600:SV:HTML

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0600:SV:HTML
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och bibehållen tillväxt skall kunna säkras. Utifrån detta skäl är det därför viktigt 

att betona utbildning, livslångt lärande, validering, osv. Det andra skälet handlar 

om arbetsmarknadsdeltagandets betydelse för den sociala sammanhållningen. 

Den föreställning som uttrycks är att utanförskap och social marginalisering får 

konsekvenser på både ett samhällsekonomiskt och individuellt plan. Utifrån det-

ta skäl riktas därför stora resurser till att råda bot på utanförskap och social mar-

ginalisering, något man menar till stor del är orsakad av diskriminering och ute-

stängning. Sammantaget kan denna strategi beskrivas som en aktiveringspolitik, 

vars främsta syfte är att stödja människor att aktivt ta ansvar att bli anställnings-

bara, dvs. kvalificerade för en föränderlig arbetsmarknad.41

Equalprogrammet

EU

Europeiska Socialfonden

EQUAL

Utvecklings-
Partnerskap

(UP)

Nationella
Temagrupper

(NTG)

Figur 1: Organiseringen av Equalprogrammet

41 Walther, A. et al (2006), Van Berkel, R, Valkenburg, Ben (red) (2007).
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Equal var under perioden 2001-2007 ett av Europeiska socialfondens Gemen-

skapsinitiativ med syfte att motverka diskriminering och social orättvisa inom 

arbetsmarknadens område, (se fig. 1).42 I Sverige ansvarade Svenska ESF-rådet 

under denna tid för administrationen av Equalprogrammet, en myndighet som 

ligger under Arbetsmarknadsverket. Equals verksamhet har i huvudsak bedrivits 

genom så kallade Utvecklingspartnerskap, (UP). Till stöd för UP:s verksamhet 

har det inom Equal även funnits Nationella TemaGrupper, (NTG). Under Equals 

programperiod 2001-2007 har det i Sverige bedrivits 76 UP och 8 NTG. Trots 

att Equals programperiod avslutats är den verksamhet och de resultat som 

många UP bedrivit och tagit fram fortfarande levande och aktiva. I denna av-

handling har sju av dessa UP studerats vilka alla har varit kopplade till NTG-Lär,

den NTG som verkat med syfte att särskilt belysa olika aspekter av lärandefrå-

gor. 

En huvudprincip för Equalprogrammet har varit att både ett EU-perspektiv och 

ett nationellt perspektiv har tagits i beaktande. Det betyder att ”medlemsstaterna

och gemenskapen skall arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättnings-

strategi…”.43 I utformandet av den nationella versionen av Equalprogrammet 

hade varje medlemsstat möjlighet att välja bland olika teman för sitt arbete. Des-

sa teman byggde till stor del på de fyra pelarna i den europeiska sysselsättnings-

strategin, anställningsbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga och lika möj-

ligheter för kvinnor och män. De fyra teman som Equal Sverige valde att arbeta 

med var följande: 

42 Se bland annat ESF-rådets hemsida, www.esf.se. ESF-rådet är Europeiska socialfondens 
utsträckta hand i Sverige och de administrerar förutom Equal, även Växtkraft Mål 3. 
43 Europeiska Rådets beslut av den 12 juli 2005 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsätt-
ningspolitik, 2005/600/EG. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0600:SV:HTML

http://www.esf.se
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0600:SV:HTML
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1. Underlätta inträdet och återinträdet på arbetsmarknaden för dem som har 

svårt att integreras eller återintegreras på en arbetsmarknad som måste 

vara öppen för alla.

2. Ge alla möjlighet att starta en affärsmöjlighet genom att tillhandahålla de 

verktyg som är nödvändiga för att starta en rörelse samt identifiera och 

utnyttja nya sysselsättningsskapande möjligheter i städer och på lands-

bygden.

3. Främja livslångt lärande och utveckla rutiner som motverkar utanförskap 

på arbetsplatsen för att därmed uppmuntra rekrytering och kvarhållande 

av personer som utsätts för diskriminering och ojämlik behandling i sam-

band med arbetsmarknaden. 

4. Minska könsskillnader och segregeringen av arbetsmarknaden.44

Det svenska ESF-rådet gavs i uppdrag av regeringen att välja de svenska temana. 

Detta gjordes med syftet att ha ett så inkluderande innehåll som möjligt, för att 

skapa plats för intressanta projekt. Denna hållning kritiserades däremot i en ut-

värdering efter första programperioden för att vara alltför luddig och försvåra 

utvärderingen av projekten, eftersom inga klara riktlinjer getts.45 Några av de 

teman som valdes bort handlade bl.a. om rasism och främlingsfientlighet, den 

sociala ekonomin (den tredje sektorn) och att utveckla stödtjänster med syfte att 

underlätta övergången till arbetslivet med hänsyn till olika familjesituationer.46

De olika UP kunde sedan utifrån dessa temaområden välja inriktning och inne-

håll för sin verksamhet. De UP som startades skulle ha ett brett medlemskap 

44 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. I texten där det val av teman 
som Sverige gjort är ordalydelsen något förändrad, betydelsen är dock den samma. ”Minska 
könsskillnader och ge stöd till desegregeringen av arbetsmarknaden”. Återfinns på sidorna 
31-32 samt 49. 
45 Interimsrapport Gemenskapsinitiativet Equal i Sverige, (2002). s. 10-11 
http://www.esf.se/esf/templates/Page.aspx?id=645
46 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. s. 31-32 

http://www.esf.se/esf/templates/Page.aspx?id=645
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med organisationer från olika samhällsfält, exempelvis ideella föreningar, myn-

digheter, kommuner, etc. Inom varje UP utsågs en av de deltagande organisatio-

nerna till slutlig stödmottagare. Denna organisation hade förvaltningsansvaret 

för bidragsmedel inom sitt UP. Två viktiga aspekter av partnerskapsformen är 

betoningen på öppenhet med tanke på att ”själva målformuleringen och testan-

det av metoder är en process…som syftar till innovativa lösningar.”47 Det bety-

der att en del av partnerskapets vinster ligger i att resultat utvecklas efterhand, 

utifrån den process som pågår mellan de partners som ingår. Den andra viktiga 

aspekten är betoningen på alla ingående partners gemensamma ansvar för alla 

delar av partnerskapet, som drift, måluppfyllelse, spridning, m.m. Av den anled-

ningen är kommunikation och tydlighet viktiga ledord inom varje UP. 

Ett av syftena med att bedriva UP i partnerskapsform var att tyngden och bred-

den i deltagandet skulle ge mer kraftfulla effekter i spridnings- och påverkansar-

betet ”utåt” till myndigheter och beslutande institutioner. Ett andra syfte med 

partnerskapsformen var att bereda för synergieffekter ”inåt”, till de deltagande 

organisationerna själva, i form av nya samverkansformer, innovationsspridning, 

nätverk, osv.

Det fanns även starka ekonomiska skäl att bedriva UP. En av förutsättningarna 

för Equal var att programmet inte skulle finansiera ordinarie verksamhet utan 

riktas till nya, innovativa lösningar på genomtänkta problem. De medel som 

Equal i Sverige tilldelades under perioden 2000-2006 låg på ca 733 miljoner 

kronor. Genom Equal blev det därför möjligt för många organisationer att driva 

projekt och söka lösningar på sådant som det inte funnits finansiellt utrymme för 

tidigare. Medfinansieringen låg på samma belopp, ofta i form av anställdas ar-

betsinsatser.

47 Andersson, M. et al (2005). s. 16
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Målet att motverka diskriminering var tänkt att uppnås genom resultat som för-

väntades komma från projekten. Dessa skulle sedan genom spridning och påver-

kan förändra diskriminerande strukturer på lokal, regional och nationell nivå. De 

socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska målen som EU tagit fram får på det 

sättet sitt verkställande utifrån ett ”bottom-up” perspektiv. De lokala och regio-

nala UP ses alltså bidra till lösningen på den sysselsättnings- och diskrimine-

ringsproblematik som EU konstaterat. Denna spridningseffekt förväntades också 

få transnationella konsekvenser eftersom varje UP var tvungen att upprätta sam-

arbete med minst ett UP från en annan EU-stat. Generellt har två typer av kritik 

riktats mot Equal och UP:s verksamhet. Det har handlat om att de ursprungliga 

målen för Equal har övergetts, arbetet att motverka diskriminering och utslag-

ning har kommit i skymundan.48 Det andra har handlat om att UP i förväg tving-

ats utförligt beskriva sin verksamhet i sina genomförandeplaner. Grunden för 

kritiken finns i den paradox som ett UP utgör. Dels skall målen för programmet 

och UP:s verksamhet tydligt framgå i både programdirektiv och i UP:s beskri-

vande genomförandeplaner, dels är UP per definition ett partnerskap i utveck-

ling, en verksamhet som förväntas utvecklas i partnerskap med de aktörer som 

ingår.49

De nationella temagrupperna har i någon mening bedrivit parallell verksamhet 

med UP samtidigt som de verkat stödjande för de UP som anslutit sig till respek-

tive NTG. NTG har däremot inte, på det sätt som UP gjort, bedrivit egen verk-

samhet i olika projekt. NTG-lär, den NTG som finansierat denna avhandling har 

haft som syfte att ”främja ytor för formellt och informellt lärande genom kun-

skapsbygge, nätverkande, spridning och strukturpåverkan”.50 De centrala upp-

gifterna har varit att: synliggöra miljöer för lärande, fördjupa reflektion och teo-

riutveckling om lärande, utveckla metoder för att dokumentera lärande, expan-

48 Andersson, M. et al (2005). s. 8
49 Ibid. s. 16
50 Se NTG-lärs hemsida, www.ntglar.se eller ESF-rådets hemsida, www.esf.se

http://www.ntglar.se
http://www.esf.se
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dera villkor och miljöer för lärande och utveckla nya spridningsformer, mötes-

platser och arenor.51

Equals programinnehåll redogörs för i ett 128-sidigt dokument, Gemenskapsini-

tiativprogram för Equal Sverige 2000-2006.52 Programdirektivet är det policy-

dokument som UP har utgått från i sina ansökningar och har därför haft stor be-

tydelse för den verksamhet som sedan bedrivits inom UP. Ansökningar, i Equals 

sammanhang kallade för genomförandeplaner, lämnades in av samtliga UP och 

innehöll detaljerade beskrivningar av UP:s verksamhetsplanering och innehåll.

Den verksamhet som UP har bedrivit har oftast haft en tyngdpunkt på något av 

de fyra teman som regeringen fastslagit för det svenska Equalprogrammet.53 Ut-

över de fyra teman slog Equalprogrammet också fast att UP:s verksamhet också 

skulle bedrivas efter vissa grundläggande principer. Dessa var nyskapande, bre-

da utvecklingspartnerskap, transnationalitet, mångfald, jämställdhet, delaktig-

het/empowerment, påverkan och spridning samt komplementaritet. Principerna 

är i huvudsak kopplade till olika föreställningar om hur UP på bästa sätt skall 

kunna leda till effektiva resultat och få en gynnsam spridning. Några av princi-

perna, mångfald, jämställdhet, delaktighet/empowerment är främst kopplat till 

Equals huvudsakliga syfte att motverka diskriminering. 

Empowermentbegreppet kopplas på flera ställen i programmet ihop med delak-

tighet och används ibland synonymt med begreppet egenmakt. Skälet att låta 

empowermentbegreppet inta en så pass central roll i programmet är den historis-

ka betydelsen av begreppet som något som dels kan användas för att stärka indi-

51 NTG-lärs hemsida, www.ntglar.se
52 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. 
53 UP School@work har menat sig arbeta utifrån mer än ett tema, tema 1: övergången mellan 
skola och arbetsliv men även tema 2: Företagsamhet och tema 3: Livslångt lärande. Tyngd-
punkten låg dock på tema 1.  

http://www.ntglar.se
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vider och grupper som saknar eller har mycket liten makt, dels kan användas för 

att förändra maktbalans i samhällets institutioner så att individer och grupper 

kan ges större möjlighet att tillgodogöra sig samhällets olika vägar till arbete och 

etablering. I Equalprogrammet ligger betoningen främst på den första delen, 

stärkandet av den enskilde eller gruppen. Den andra delen, en förändrad maktba-

lans, är ofta något nedtonad men betonas främst i motverkandet av diskrimine-

ring och utestängning. Denna nedtoning är också primärt skälet till varför em-

powermentbegreppet i så hög grad behandlas i denna avhandling.

Betoningen på empowermentbegreppet är en del av ett alltmer viktigt och all-

mänt drag av individualisering i den europeiska arbetsmarknadspolitiken.54 I 

programdirektivet poängteras ett individualiserat arbetssätt gentemot de ungdo-

mar som deltar i utvecklingspartnerskapens verksamhet. Detta handlar om att 

utgångspunkten för verksamheten skall ta sitt avstamp i deltagarens egen livs-

värld av förutsättningar, förmågor och förhoppningar. Den allmänna trenden är 

att i policydokument allt mindre lägga vikten på standardiserade och allmänt 

hållna förhållnings- och arbetssätt gentemot de deltagare som tar del av arbets-

marknadspolitiska stödåtgärder. Det är istället viktigt att framhäva individualise-

rade modeller där den enskilde på ett självklart sätt deltar i både planering och 

genomförande av åtgärdsverksamheten.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera de problemformuleringar och lösnings-

förslag till ungdomars etableringssvårigheter på arbetsmarknaden som sju olika 

54 Walther et al (2006). s. 39, se även Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). Den sist-
nämnda boken beskriver hur de stödåtgärder som riktas till arbetslösa i hög grad individuali-
serats med syfte att aktivera individer att ta ansvar för sin egen anställningsbarhet. 
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utvecklingspartnerskap inom Equalprogrammet beskriver i sina genomförande-

planer.

Av alla 76 UP som genomförts inom Equalprogrammet under två programperio-

der har sexton UP varit knutna till NTG-lär. Av dessa sexton valdes sju UP ut, 

två från första programperioden och fem från den andra. Dessa UP har alla be-

drivit en verksamhet under tema 1; inträdet och återinträdet på arbetsmarkna-

den.55 De studerade UP har alla haft för avsikt att arbeta med stödjande verk-

samhet riktat till de ungdomar som har haft särskilda svårigheter avseende både 

sin kvalificeringsfas, dvs. utbildning och den direkta övergången till arbetslivet. 

Skälet för avgränsningen av tema var att ungdomars övergång var i fokus för 

studien och de UP som arbetade med tema 2 om Entreprenörskap och tema 3 om 

Livslångt lärande ofta riktade sig till vuxna. De UP som arbetade under tema 4 

om jämställdhet mellan könen, var sällan uttryckta som ”rena” UP-projekt utan 

var oftast en del av eller en princip i ett UP:s verksamhet.  

I Equalprogrammets direktiv görs antagandet att diskriminering är en orsak till 

varför många ungdomar har svårigheter med att både kvalificera sig i utbild-

ningssystemet och att etablera sig i arbetslivet. Syftet med programmet blir där-

för att motverka den diskriminering man menar hindrar och utestänger ungdo-

mar från arbetslivet. I programmet har principen empowerment en framträdande 

roll för utvecklingspartnerskapens verksamhet. Det ses som ett sätt att motivera 

och aktivera ungdomar till att ta ett eget ansvar för sin etableringsprocess.  De 

frågeställningar som avhandlingen bygger på kan sägas ha sin grund i de spän-

ningar som dessa två begrepp tillsammans framkallar. Om problemet är ett dis-

kriminerande system, på vilket sätt kan då empowerment vara en del av lösning-

en? Används empowerment av utvecklingspartnerskapen endast som en metod 

55 En mer utförlig presentation av val av undersökningsområde och avgränsningar i samband 
med dessa val ges i kapitel 3 om metod. 
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att på nytt ”utbilda” diskriminerande ungdomar, så att de kan återvända till ett 

diskriminerande system? Eller kan empowerment som princip både återmotivera 

individen och förändra systemen, det vill säga både fungera på individ- och sy-

stemnivå?  

I studien är det inte bara UP:s verksamhet som har varit av intresse, utan också 

deras roll som samhällsaktörer i de olika fält de befinner sig inom. Är deras 

uppgift att förbättra något redan givet, eller att finna alternativ och därmed bred-

da vägen för etablering? På vilket sätt kan vi tänka att det finns plats för rehabi-

literande och stödjande verksamhet, av typen UP, i en tid när kravspecifikatio-

nerna för en framtida arbetsmarknad framstår som alltmer komplex och då det är 

uppenbart att en stor grupp ungdomar har problem med att både kvalificera sig 

men också med sin etablering? Och, kanske främst, vilka förutsättningar är giv-

na och vilka ges för dessa aktörer att fungera som stöd till ungdomar i deras eta-

bleringsprocess till arbetslivet? 

Denna studie är disponerad på följande sätt: I detta introducerande kapitel har 

jag gett en bild av fältet. Den kan sägas spegla två aspekter av ungdomars över-

gång från skola till arbetsliv, dels hur forskningen beskriver den aktuella situa-

tionen, dels den etablerade uppfattning som framförs i många sammanhang, inte 

minst politiska. Det är inte med nödvändighet samma sak. Under rubriken syfte 

och frågeställningar har jag redogjort för den ram av frågeställningar som jag 

har arbetat med. Beskrivningen av denna ram kan sägas fortsätta in i kapitel två 

men då i form av olika teoretiska perspektiv. Teorierna följer till stora delar två 

spår; individualisering och empowerment. Kapitel tre behandlar metodfrågor, 

både i form av en beskrivning av avhandlingsarbetets förlopp men också om me-

todologiska val och avstamp. Eftersom avhandlingen till största delen bygger på 

textanalys är det också den metod som presenteras här. I det fjärde, femte och 

sjätte kapitlet redovisas resultaten av studien. I det fjärde kapitlet ges en över-
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siktlig bild av varje UP:s verksamhet, men också hur de positionerar sig i förhål-

lande till varandra. Här introduceras också tre begrepp som följer studiens resul-

tat och diskussionsdel, kvalificering, etablering och motivering. I nästa kapitel 

beskrivs UP:s problemformulering och lösningsförslag i detalj strukturerad efter 

olika teman. I kapitel sex presenteras en idealtypisk modell som visar hur UP 

positionerar och rör sig mot och från varandra. Avhandlingen avslutas med kapi-

tel sju som är ett diskussionskapitel.  
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2. Teoretiska perspektiv 

Detta kapitel är en teoretisk genomgång av olika perspektiv på övergången till 

arbetslivet. Det är särskilt fyra aspekter av denna övergång som jag vill lyfta upp 

för diskussion. Den första handlar om övergångens komplexitet. Både i den ar-

betsmarknadspolitiska debatten och i aktuell arbetslivs- och ungdomsforskning 

menar man att dagens arbetslivsetablering på flera punkter skiljer sig från hur 

denna övergång förut gestaltade sig. Men i vilka avseenden skiljer sig övergång-

arna åt och var ligger komplexiteten?  

Den andra aspekten handlar om individualisering och den påverkan den har på 

både utbildning och arbete. Vi lever i en individualiserad värld där vi inte bara 

ges möjlighet att mer eller mindre fritt från traditioner och kollektiva värderings-

ramar välja hur vi vill gestalta våra liv. Denna individualisering har också på 

flera sätt förändrat arbetets förutsättningar och därmed också de krav som ställs 

på den potentiella arbetaren. Vilka är de kvalifikationer som krävs för att passa 

in i ett individualiserat arbetsliv?

En tredje aspekt som förs fram i kapitlet handlar om skilda förutsättningar. En 

av de förändringar vi kan skönja under moderniteten är hur ”gamla” kategorier 

som klass, kön och ras inte på samma synbara sätt är användbara i analysen av 

hur människor gestaltar sina liv. Men har dessa kategorier helt spelat ut sin roll? 

Och på vilket sätt är förutsättningarna för en rättvis och icke diskriminerande 

övergång möjlig idag? En annan fråga som aktualiseras är på vilket sätt indivi-

dualiseringen påverkar olika individers möjligheter att både kvalificera sig inför, 

och etablera sig på, arbetsmarknaden. 
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Den fjärde och sista aspekten tar upp stödet till dem som har särskilda svårighe-

ter med sin övergång till arbetslivet. Här tas särskilt det nyckelbegrepp upp som 

genomsyrar avhandlingen, empowerment. Detta kan både ses som ett modeord, 

men också som ett viktigt förhållningssätt och metod att stödja ungdomar till att 

kunna genomföra sin övergång till arbetslivet. Det är helt klart att stödet i allt 

högre grad har individualiserats men på vilket sätt kan detta bli en förändrande 

kraft och inte bara något som reproducerar ojämlika och diskriminerande förhål-

landen?

Etableringsprocessen i historisk belysning 

Sättet att tänka om ungdom, ungdomstid och vägen till arbete och vuxenliv har 

på olika sätt förändrats under historiens gång. Själva begreppet ungdom menar 

man ”uppfanns” eller ”upptäcktes” så sent som på 1700-talet.56 Argumenten för 

en sådan uppfattning är flera och här menar många att de initiationsriter som 

fanns förr, var något som förde barnen in i ett vuxenliv, utan att de behövde gå 

igenom en särskild ”avgränsad” ungdomstid. Detta sätt har problematiserats av 

Michael Mitterauer som menar att även om initiationen var en markör och ett 

avstamp in till ett mer ”vuxet” liv innebar det inte med nödvändighet att den 

unge i alla avseenden fick den vuxnes status och privilegier.57

Ett annat argument som hävdas i försvaret av ungdomstidens relativt sena upp-

komst är de förhållandevis små skillnaderna man har kunnat iaktta i historiskt 

material mellan barn och vuxna, i klädval, arbete, lek, osv. Mitterauer har nyan-

serat detta argument och menar att det inte är svårt att tänka sig att unga männi-

skor, trots många likheter med vuxna, ändå upplevde en ”mellanperiod” före det 

fullständiga upptagandet i vuxenlivet.  Frågan är helt enkelt i vilken grad man 

56 Mitterauer, M. (1988). s. 26
57 Ibid. 
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kunde utöva självbestämmande. Mitterauer citerar August B. Hollingshead där 

tonårstiden eller adolescensen sociologiskt definieras som ”den period under 

individens liv då det samhälle, i vilket han lever, upphör att betrakta honom 

(pojke eller flicka) som ett barn, men inte tillerkänner honom den vuxnes ställ-

ning, roller och funktioner.”58

Ett tredje argument som hävdas är att ungdomsbegreppet som sådant inte tidiga-

re förekom i någon större utsträckning. Men, menar Mitterauer, trots att begrep-

pet inte tidigare existerat behöver detta inte betyda att det inte fanns en förståel-

se för livets olika sociala faser. Enhetliga mönster för förhållandet mellan 

barn/ungdomstid och arbetsdeltagande/etablering kan historiskt vara svårt att 

fastställa. Under historiens gång har detta sett mycket olika ut. 

Även om ungdomar förr tidigt, efter förmåga och på olika sätt deltog i arbete 

betydde det inte att de därmed sågs som vuxna. Barns och ungdomars arbete un-

der det agrara samhället var många gånger mer en fråga om deltagande än ar-

betslivsetablering. Arbetslivsetablering var en successiv process som på flera 

sätt mer sammanhängde med förmåga än ålder.59 När det sedan gäller övergång-

en till vuxenlivet var detta i högre grad bestämt av andra händelser i livet än ar-

betslivsetableringen, som giftermålet och bildandet av det egna hushållet.60 För 

många unga män och kvinnor kunde det innebära flera år av sparande innan man 

kunde gifta sig och bilda ett eget hushåll. Arbetslivsetableringen kunde alltså 

många gånger vara en realitet flera år före vuxenlivets etablering.  

Under de närmast följande decennierna efter andra världskriget ser vi hur för-

sörjningsmöjligheterna blomstrade vilket också återspeglades i hur olika livsfa-

58 Hollingshead, B. (1949) i Mitterauer, M. (1988). s. 29 
59 Jacobsson, M. (2000). s. 112
60 Mitterauer, M. (1988). s. 99 
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ser följde varandra.61 John Modell menar att även om det sätt som olika livsfaser 

avlöser varandra inte alls skall, eller kan ses som helt socialt förutbestämda, kan 

ändå två saker konstateras.62 Ett redan taget steg påverkar troligheten att andra 

steg skall följa och både tidpunkten för och ordningsföljden av vissa viktiga livs-

faser är socialt förutbestämda, strukturellt eller normativt. Detta blev kanske ex-

tra tydligt under just 50- och 60-talet. Det fanns under denna tid gott om arbeten, 

vilket påverkade möjligheterna till genomförandet av andra viktiga övergångar 

som flytten hemifrån, bildandet av ett eget hushåll och familj. Följden blev att 

många ungdomar redan i slutet av sin tonårstid var arbetsmarknadsetablerade

och hade bildat familj i början av tjugoårsåldern.63 Kvinnorna kom också under 

denna tid allt mer ut i lönearbete, även om det fortfarande var mer vanligt att de 

i samband med giftermål och barnafödande oavlönat arbetade i det egna hushål-

let. Detta har kraftigt förändrats och det är främst gifta kvinnors arbetskraftstal 

som har stigit mest sedan efterkrigstiden.64 Redan 1965 var det relativa arbets-

kraftstalet för kvinnor knappt 50 procent för kvinnor i åldrarna 16-74, drygt tju-

go år senare, 1989, hade denna andel stigit till nästan 70 procent.65 Andelen män 

för samma årtal och åldersgrupper låg på cirka 84 respektive 76 procent. Sam-

manfattningsvis kan vi konstatera att etableringsprocessen för ungdomar under 

dessa decennier var kort och till stora delar linjär. 

Om ungdomstiden förr sågs som något som var av övergående karaktär kan den 

nu sägas föra en mer permanent tillvaro. Från att ha varit en ”osynlig” livsfas 

har ungdomar, gått från att ha setts som problem, via bilden av offer, till att idag 

61 Settersten, R. et al (2005). s. 4 
62 Modell, J. (1989). s. 14
63 Settersten, R. et al (2005). s. 4 
64 Furåker, B. Larsson, Å. (1989). s. 62-63 
65 Furåker, B. Larsson, Å. (1989). s. 62-63. För 2006 ligger arbetskraftstalet för kvinnor på 
runt 76 procent. Sysselsättningsintensiteten ligger på 72 procent för kvinnor samma år. Att 
observera, dessa tal avser kvinnor i åldrarna 16-64. Förklaring: arbetskraftstalet är de perso-
ner som antingen är sysselsatta eller är arbetslösa, dvs, söker arbete. Sysselsättningsintensitet
är förhållandet mellan de som är sysselsatta och hela befolkningen i en viss åldersgrupp. Siff-
rorna för 2006 är hämtade från www.scb.se. 

http://www.scb.se
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mer beskrivas som resurs.66 Dessa perspektiv har till stor del följt de institutiona-

liserade diskurser om vuxenblivandet som historiskt funnits i samhället. Synen 

på ungdom som problem framträdde i samband med urbaniseringen och de ung-

domsgäng och medföljande subkulturer som då växte fram. I en tid när samhäl-

let präglades av social kontroll med traditionella förtecken och en kollektivistisk 

syn på individen var det också naturligt att se ungdomstiden som en tillfällig, 

övergående fas, men också som ett samhällsproblem med moraliska implikatio-

ner. Ungdomstiden sågs som en tid i väntan på vuxenblivande och arbetsetable-

ring. När sedan synen på samhället förändrades i och med 60-talets omvälv-

ningsperiod riktades ögonen i högre grad mot samhällets uppbyggnad snarare än 

mot individen. De frågor som då restes handlade om det diskriminerande i att se 

på ungdomstiden som enbart en väntan på något, dvs. en tid utan egentligt egen-

värde. Det etablerades då en syn på ungdom som offer, för ett system som inte 

prioriterade och värderade dem. Även om perspektivet på ungdomar som offer 

lever kvar beskrivs numera ungdomar alltmer som en resurs i samhället.67

Aktuella etableringsmönster 

Andy Furlong och Fred Cartmel menar att etableringsprocessen förändrats och 

pekar främst på att tidigare klassrelaterade handlingsmönster inte längre är tyd-

liga.68 De använder metaforen resa för att beskriva den förändring utbildning 

och arbetslivsetablering genomgått de senaste decennierna. Tidigare etable-

ringsmönster liknas vid en tågresa. Olika tåg hade olika destinationer men rälsen 

var utlagd och fastlagd med få möjligheter till byten. Beroende på social klass 

gavs skilda möjligheter i valet av destination och resans komfort. Tågresan ska-

pade också band mellan resenärerna. Furlong och Cartmel menar att denna me-

66 Lindgren, S. (1998). s. 171 ff, Waara, P. (1996). s. 38 ff
67 Se bl.a. Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige, s. 42, Ungdomsstyrel-
sen 2005:10, s. 27 
68 Furlong, A., Cartmel, F. (1997). s. 6 f 



26

tafor inte längre kan appliceras på den verklighet som dagens ungdomar möter i 

sin etableringsprocess. Nu måste bilden av en bilresa användas. 

En viktig skillnad är att det finns många vägar och destinationer. Det finns na-

turligtvis huvudvägar, i somliga fall motorvägar som för individen till sin desti-

nation, men det kan lika väl finnas mindre, mer okända vägar som når till upp-

satt mål. Det finns också för det mesta möjlighet att under resans gång göra för-

ändringar i vägvalet och även byta mål för resan. Det är upp till den enskilda 

föraren att bestämma tid, rutt och destination. Det som dock skiljer förarna åt är 

typen av bil som körs, det är denna detalj som förutsäger destinationsort. Några 

kör snabbare, dyrare bilar av märket BMW eller Porsche medan andra kör om-

kring i mindre snabba och billigare bilar. Den ena poängen är att det är helt upp 

till den enskilde föraren var och på vilken väg den vill åka. Den andra handlar 

om att, beroende på bil, dvs. resurser, kan resan både gå olika fort och leda olika 

långt.

Genom att individualisera vuxenblivandet skapas en föreställning att det inte 

längre finns sociala skillnader som på olika sätt påverkar möjligheten att nå oli-

ka yrkesmässiga och sociala positioner. De beskriver detta som en epistemolo-

gisk fallgrop.69 Det finns en fara i att hävda att det senmoderna samhället i hög 

grad skulle ha suddat ut många av tidigare klasskillnader, (något som de inte 

motsäger i sig), och att detta medfört att klassbegreppet till stor del förlorat sin 

betydelse. Klass bär fortfarande, menar de, på en inneboende förmåga att kunna 

förutsäga positionering på arbetsmarknaden. 

Andreas Walther pekar också på förändrade etableringsmönster och han har i 

studien av ungdomars övergång från skola till arbetsliv introducerat begrep-

69 Furlong, A., Cartmel, F. (1997). s. 109 ff 
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pet ”yoyo-transitions”.70 Han menar att den reella bilden av ungdomars över-

gång idag mer antar en jojo-liknande form än en linjär form. Detta förklaras med 

att övergången till arbete för många ungdomar innebär att gå från studier till ar-

betslöshet, från arbetslöshet till kortvarigt arbete, tätt följt av ytterligare perioder 

av arbetslöshet eller studier, o.s.v. Övergångsprocessen visar alltså många gång-

er reversibla drag.71 Det finns både fördelar och risker med denna typ av be-

skrivning. Fördelarna är dels att bilden av den linjära övergången nyanseras och 

att heterogeniteten i övergångarna lyfts fram, dels att många ungdomars be-

kymmersamma situation i samband med arbetslivsetableringen aktualiseras. 

Risken är att det oregelbundna och icke-linjära överbetonas på bekostnad av det 

faktum att nyckelövergångar som den mellan skola och arbetsliv trots allt ofta 

visar på trögrörliga och förutsägbara mönster, socialt och normativt anknutet till 

de sammanhang människor lever i.72

Johanna Wyn och Dan Woodman menar att det finns föreställningar om hur 

övergången till arbetslivet bör gå till och att dessa föreställningar i hög grad är 

generationsanknutna.73 De menar vidare att föreställningen om arbetslivsöver-

gången till stor del bär de drag som generationen som föddes efter andra världs-

kriget har. Det innebär att senare generationer födda från 70-talet och framåt blir 

bedömda med mått som knappast är relevanta för dem. Följden av detta, menar 

de, blir att de övergångsmönster som den yngre generationen gestaltar, knappast 

kan bli något annat än avvikande utifrån en normativ övergångsprocess med 

drag från en äldre generation. De skillnader de främst pekar på är den yngre ge-

nerationens behov av att uppleva balans i livet, personliga relationer och hur 

man hanterar ansvar och val, något som den äldre generationen inte på samma 

sätt betonar. Det som är intressant med detta resonemang är främst på vilket sätt 

70 Walther, A. (2006). s. 2 
71 Ibid. s. 2 
72 George, Linda K. (1993). s. 355
73 Wyn, J., Woodman, D. (2006). s. 511  
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föreställningarna om övergångsprocessen lyckas balansera mellan hur över-

gångsmönstren brukade se ut och hur de faktiskt ser ut.  

I en omfattande studie av 21 åtgärdsprogram i nio europeiska länder med inrikt-

ning på ungdomar med etableringssvårigheter har Andreas Walther et al. funnit 

ett flertal övergångsmönster bland de studerade ungdomarna.74 Övergångsmöns-

ter (transition patterns) introducerades av Karen Evans och Walter R. Heinz 

1994 och har definierats som en kombination av de sociala strukturernas och

den individuella handlingens påverkan.75 De menar att studien av etablerings-

processen begränsas om man enbart studerar inträdes- och utgångspunkterna i 

övergången från skolsystem till arbetsliv. De sociala strukturer som bland annat 

påverkar övergången är de institutionella utbildnings- och arbetsmarknadssy-

stemens kontakt med ungdomar, där dessa system bidrar med en slags normali-

sering och institutionalisering av själva etableringsprocessen. En av mätmeto-

derna är därför att se i vilken grad ungdomars handlingar och övergångsmönster 

avviker från ett institutionaliserat och förväntat övergångsmönster.  

De olika övergångsmönster som Andreas Walther et al. fann kategoriserades i 

fem olika grupper. Dessa var:  

1. Friktionsfria övergångsmönster (smooth). Personer med dessa över-

gångsmönster överensstämde väl med ett institutionaliserat och förväntat 

övergångsmönster och visade inte på några större avbrott i sin etable-

ringsprocess.

2. Institutionellt reparerade övergångsmönster (institutionally repaired). 

Dessa personer visade på mindre eller större avbrott men problemen över-

bryggades genom stödinsatser. 

74 Walther et al (2006) 
75 Walther et al (2006). s. 107-108, samt Evans, K., Heinz, W. R. (1994) i Walther et al (2006). 
s. 107
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3. Alternativa övergångsmönster (alternative). Dessa övergångsmönster vi-

sade på avvikelser från de institutionaliserade och förväntade övergångs-

mönstren på grund av att de hellre valt att tillfredsställa personliga intres-

sen, något som samtidigt lett till arbetslivsetablering. 

4. Stillastående övergångsmönster (stagnant). För denna grupp hade proces-

sen avstannat på grund av störningar av olika slag eller misslyckande. För 

individerna i denna grupp fanns det en ständig risk för social marginalise-

ring. 

5. Nedåtgående övergångsmönster (downward). För gruppen med detta 

mönster ackumulerades ständigt risken för social utslagning.

De olika kategorierna kan rent generellt polariseras med det friktionsfria över-

gångsmönstret i den ena änden och det nedåtgående övergångsmönstret i den 

andra, om man tar i beaktande med vilken lätthet respektive svårighet ungdo-

marna etablerar sig på arbetsmarknaden. Det Walther et al. lyfter fram är att 

ungdomars arbetsmarknadsetablering skiljer sig från varandra och att dessa vari-

ationer kan härledas till skillnader i social stratifiering, föräldrastöd och andra 

kategorier av socialt stöd, skolgångens genomförande, tillgången till institutio-

nell hjälp, etc.76 Samtidigt betonas det faktum att bilden av övergångsmönstret 

snabbt kan förändras. 

Mål och medel i övergången till arbetslivet 

De övergångsmönster som Walther et al. presenterar kan i någon mening sägas 

samvariera med Robert K. Mertons anpassningsteori, ”a typology of modes of 

individual adaptation”.77 Merton menar att individer förhåller sig på olika sätt 

till de kulturellt överenskomna mål som finns i ett samhälle, det som är ”värt att 

76 Walther, A. et al (2006). s. 139 ff 
77 Merton, K. R. (1968). s. 194 
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sträva efter”, och även till de institutionella medel som står till buds för att nå 

dessa mål.78 Ett för den här studien tillämpligt kulturellt mål är arbetsmarknads-

etablering eller om man så vill, drömmen om det goda arbetet, (och i förläng-

ningen, det goda livet). Exempel på institutionella medel är t ex utbildnings- och 

arbetsmarknadssystemet med allt vad det innebär av myndigheter och andra ak-

törer från både privat och social sektor, politiska beslut och policies, etc. Den 

tanke som Merton lägger fram är att på grund av bland annat sociala och kultu-

rella strukturer anpassar sig inte alla människor i ett samhälle på samma sätt till 

dessa institutionella medel. Konsekvenserna av detta skapar olika grader av del-

tagande och motivation bland människor att nå de mål som generellt eftersträvas 

i ett samhälle. Merton ställer därför frågan: På vilket sätt förhåller sig då indivi-

der till dessa samhälleliga mål?79 Teorin brukar oftast beskrivas översiktligt i 

modellform på följande sätt: 

+/-+/-Uppror

--Reträtt

+-Ritualism

-+Innovation

++Konformitet

Institutionella 
medel

Kulturella 
mål

Olika typer av 
anpassning

Tabell 1: Mertons modell för individuell anpassning

78 Merton, K. R. (1968). s. 187 
79 Ibid. s. 193 
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Plustecknet (+) är synonymt med acceptans eller erkännande och minustecknet 

(-) står för förkastande eller avvisande. Ett kombinerat plus och minus (+/-) står 

enligt Merton för ett ”förkastande av rådande värden och ersättning av nya vär-

den”. Sättet som olika individer anpassar sig till de kulturella målen och de insti-

tutionella medel som står till buds, skall i första hand ses som rollbeteenden i 

specifika sociala situationer och inte förknippas med personlighetsdrag. Indivi-

der kan i skilda sociala situationer anta olika förhållningssätt.

Utan att i detta sammanhang gå alltför djupt i jämförelsen mellan Walters et al. 

övergångsmönster och Mertons anpassningsteori, kan några aspekter lyftas fram. 

Det finns skillnader mellan olika grupper av ungdomar på vilket sätt de strävar 

efter att nå kulturellt eftersträvansvärda mål, t ex utbildning och arbetslivsetable-

ring. Det finns också skillnader i vilken grad ungdomar har ”tillgång” till institu-

tionella medel, t ex utbildnings- och arbetsmarknadssystem. Den allra största 

gruppen med friktionsfria övergångsmönster, som kan jämföras med Mertons 

konformitetskategori, har inga större problem med att etablera sig på arbets-

marknaden, även om det idag generellt tar betydligt längre tid än förut. Proble-

men återfinns snarare i de grupper som på olika sätt halkar efter, eller än värre 

halkar ur processen på grund av problem i ”tillgång” av de institutionella med-

len. Gruppen med institutionellt reparerade övergångsmönster kan i någon me-

ning sägas överensstämma med Mertons ritualismkategori. Det är en grupp som 

inte saknar tillgång till de institutionella medlen men som har tappat målet i sik-

tet. Walther et al. menar att denna grupp till stor del behöver återmotivering. 

Detta är något som kan åstadkommas genom stöd av aktörer med individualise-

rade förhållningssätt som utgår från hela deras livssituation.  

Gruppen med alternativa övergångsmönster har kännetecken av Mertons innova-

tionskategori. Det är en grupp som inte saknar mål för sin etableringsprocess 

men däremot nödvändiga medel. De har alltså en omvänd situation än de med 
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institutionellt reparerade övergångsmönster. Walther et al. kallade denna grupp 

för trend-setters, en grupp som kännetecknades av motivation men som hade 

haft svårt att finna sig till rätta i det formella utbildnings- och arbetsmarknadssy-

stemet.80 De arbetsmarknadsåtgärder som lyckades med att hjälpa dessa ungdo-

mar kännetecknades också av ett individualiserat förhållningssätt till deltagarna, 

vilket möjliggjorde alternativa vägar till etablering. Grupperna med stillastående 

eller nedåtgående övergångsmönster finner sin motsvarighet i Mertons reträttka-

tegori. Dessa ungdomar hade både förlorat motivation att söka sig mot en arbets-

livsetablering och saknade också medlen att göra detta. I viss utsträckning mot-

svaras även gruppen med nedåtgående övergångsmönster av Mertons kategori 

uppror. De är en grupp som inte bara tappat målen och saknar medlen, de har 

börjat utveckla en alternativ livsstil utanför det etablerade. I denna grupp finner 

vi ungdomar med missbruk och kriminalitet. 

De slutsatser som Walther et al. kom fram till i sin europeiska studie var att de 

stödjande aktörer som betonade vikten av att ha en helhetssyn på ungdomarnas 

situation också var de som bäst lyckades med att (åter)motivera ungdomar till att 

aktivt arbeta med sin arbetsmarknadsetablering. De institutionella systemen 

hade inte på samma sätt framgång, på grund av att de inte tog hänsyn till den 

enskilde individens situation. Genom Mertons modell lyfts därför två viktiga 

faktorer upp i ungdomarnas etableringsprocess, det är dels motivationen att nå 

målen, dvs. bli arbetsetablerad, dels tillgången till medel, ofta i form av socialt 

stöd av olika slag. Innan vi går in på olika former av stödjande och individuali-

serad verksamhet riktad till ungdomar följer nu ett introducerande avsnitt om 

den individualiseringsprocess som pågår i samhället.   

80 Walther, A. et al (2006). s. 115 ff 
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Individualiseringens betydelse i etableringsprocessen 

Många samhällsteoretiker menar att det samhälle vi idag lever i, präglas av en 

omfattande grad av individualisering.81 Denna individualisering får effekter för 

både samhällets institutioner och dess organisering men också för den enskilde 

individen. Zygmunt Bauman menar att individualiseringen är kännetecknande 

för moderniteten och att dess främsta signum handlar om att individen har fri-

gjorts från det nedärvda och medfödda. Det betyder att frågan om identitet inte 

på samma sätt som förr ses som något givet och att identitetsarbetet idag snarare 

kan betraktas som en uppgift.82 I detta ”konstruktionsarbete” är individen hänvi-

sad till en självreflexivitet, ett ständigt pågående begrundande och beräknande 

av de livsbetingelser hon befinner sig i. Denna obeständighet, som Bauman ut-

trycker det, beror på att identitet inte längre på samma sätt är kopplat till tradi-

tionella föreställningar. Identiteten har en flytande karaktär, dvs. något som kan 

ges varierande uttryck.83 Även samhället tvingas till en ständig omdefiniering på 

grund av dessa skiftningar i människors identitetsuttryck. 

Ulrich Beck menar att den individualisering vi ser, trots dess obeständiga karak-

tär, samtidigt medför en standardisering av individens livsvärld. Individen har 

frigjorts från traditionens och kollektivets band, men bara för att utsättas för in-

stitutionernas styrning och standardisering. Beck skriver: 

Det faktum att livet på det här sättet präglas av institutionerna innebär att det finns 

ett direkt samband mellan regleringar i utbildningssystemet (exempelvis utbild-

ningstiden), sysselsättningssystemet (exempelvis den dagliga arbetstiden, men 

också i livet som helhet) och socialförsäkringssystemet och olika faser i männi-

81 Bauman, Z. (2002), Giddens, A. (1997), Beck, U. (1998)
82 Bauman, Z. (2002). s. 174 ff  
83 Bauman, Z. (2004). s. 16 
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skans liv: genom institutionella bestämmelser och ingrepp bestämmer och griper 

man (implicit) också in människors liv.84

Trots att individen i högre grad gestaltar sin identitet på flera olika sätt, likt en 

aktivitet, görs detta arbete inte utanför samhället. Det är snarare så att individens 

intressen och det rationaliserade samhällets mål kan ses som sammansmälta, en-

ligt Beck.85 Det är ett arbete som visserligen är ensamt till sin karaktär men häm-

tar samtidigt sin näring i samhällets olika institutionaliserade diskurser. När pro-

jektet misslyckas, är dock felet individens, eftersom det per definition är var 

mans.

Beck menar att det moderna samhället bygger på konsensus omkring föreställ-

ningen om ”framsteg”.86 Med detta menar han att vårt tänkande om samhället till 

stor del bygger på enkla men slagkraftiga ”sanningar” som t ex att teknik och 

framsteg hör ihop. Det gäller även ”sanningen” att tekniska och sociala framsteg 

är sammanlänkade. I den politiska diskursen inom EU hittar vi liknande fram-

ställningar; t ex att social rättvisa, motverkande av diskriminering, hög grad av 

mångfald sammantaget ger ekonomisk tillväxt.87 Vi kan också finna liknande 

retoriska uttryck som i grund står för samma sak, t ex högre utbildning skapar 

tillväxt, utbildning ger arbete, m.m. Det Beck sedan lyfter upp är att dessa dis-

kursiva ”sanningar” knappast någonsin ifrågasätts, inte ens inför presentationen 

av negativa effekter, som t ex att tekniska framsteg långt ifrån alltid och för alla 

är liktydigt med sociala framsteg. Dessa diskursiva ”sanningar” får också ofta 

starka normaliserande drag, något som kan ses som gemensamt överenskomna 

föreställningar.

84 Beck, U. (1998). s. 214 
85 Ibid. Se även Buchmann, M. (1989). s. 15-31 
86 Beck, U. (1998). s. 330 f
87 Se t ex Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. s. 48 
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Något som Walther et al. är inne på är det finns en diskrepans mellan de före-

ställningar som de institutionella systemen för utbildning och arbetsmarknad bär 

på och det verkliga övergångsmönster som många ungdomar visar på.88 Ett yt-

terligare problem är bristen på relevant forskning om t ex ungdomars aktiviteter 

i tider av utanförskap, definierat som inte deltagande i studier eller arbete.89 Men 

det är inte bara etableringsmönster som har förändrats. 

Det individualiserade arbetet 

Det finns mycket som tyder på att arbetet, dess innehåll och förutsättningar har 

genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Inte minst vittnar en 

genomgripande professionaliseringsvåg inom arbetslivet om detta. Det har med-

fört att kvalificeringen inför arbetslivet förändrats. Rune Åberg menar att jobb 

med höga utbildningskrav utgör en allt högre andel av den svenska arbetsmark-

naden.90 Carl le Grand et al. menar också att kvalifikationskraven för många 

jobb ökat.91 Av den anledningen kan det finnas skäl att redogöra för teorier om 

denna arbetsförändring och dess förutsättningar. 

Michael Allvin menar att många arbeten utvecklats till att bli alltmer individua-

liserade och beskriver detta som en utveckling från ett konstitutivt reglerat ar-

betsutförande till ett regulativt reglerat handlande.92 Med detta avser han att 

arbetet omstrukturerats till att i mindre grad vara vad man enkelt kan kalla för 

detaljstyrt till att i högre grad överlämnas till den anställde själv att tolka, defini-

era och utföra. Skälet till detta är att tidigare prisade egenskaper som t ex förtro-

genhet inte längre anses vara lika behövliga på en flexibel och föränderlig ar-

88 Walther et al (2006). s. 219 
89 Se Ungdomsstyrelsen 2003:9. s. 51-53 
90 Åberg, R. (2002) i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 44 
91 le Grand, C., Szulkin, R., Tåhlin, M., (2002) i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 168 
92 Allvin, M. (1997) s. 186 
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betsmarknad.93 Det är snarare förmågor som av Kurt Lundgren kallats för ”just 

in time-lärande” som är viktiga, att kunna hämta, tolka och bearbeta den infor-

mation som behövs för varje givet tillfälle.94 Den anställde förväntas alltså ha 

tillgång till den ”kod” som gäller för branschen i allmänhet och för den specifika 

organisationen i synnerhet. Det innebär höga krav på social kompetens för den 

enskilde. Det handlar alltså inte längre om att gå till arbetet för att närvara, arbe-

te kräver istället en hög grad av deltagande. Det som förut sågs som ett problem, 

att hoppa mellan arbeten, kan idag snarare ses som en kvalificerande egenskap, 

eftersom det kan tolkas som tecken på förmåga att finna sig i nya situationer. 

Denna typ av arbete ger stora utrymmen för frihet för den enskilde men det in-

nebär också att gränserna för utförda prestationer, arbetstider, arbete och fritid, 

organisationens mål och den enskildes egna mål kopplat till karriär inte på sam-

ma sätt tydliggörs som i tidigare mer reglerade arbeten. Det innebär ett avregle-

rande av såväl tiden som rummet i arbetet och kan för många innebära en risk på 

grund av den otydlighet om vad som förväntas.95

Vilka kompetenser behövs i arbetslivet i framtiden och på vilket sätt är utbild-

ningssystemet anpassat för detta? Nästa avsnitt handlar om hur arbetsmarknads-

systemet anpassar för ett individualiserat och flexibelt arbetsliv. 

Ett individualiserat förhållningssätt 

Rik Van Berkel och Ben Valkenburg et al. har i antologin ”Making it personal” 

gjort en genomgång av de individualiseringstendenser som kan skönjas i ett fler-

93 Allvin, M. et al (2006). s. 66 
94 Lundgren, K. (2002) i Abrahamsson, K. et al (2002). s. 379
95 Sennett, R. (2000). s. 117 
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tal europeiska länders arbetsmarknadspolitiska policyskapande och praktiker.96

De menar att de stödåtgärder som riktas till arbetslösa från stat och kommun i 

hög grad har individualiserats och dess genomgående syfte handlar om aktive-

ring.97 Det är främst tre drag som karaktäriserar denna aktiveringspolitik.98 För 

det första har ett skifte skett från en mer passiv arbetsmarknadspolitik organise-

rad kring ett bidragssystem, till en mer aktiveringsinriktad inställning. För det 

andra har åtgärderna individualiserats i den meningen att de i högre grad riktas 

till individer och inte grupper och att ansvaret för processerna till anställnings-

barhet mer läggs på den enskilde deltagaren. För det tredje har det praktiska an-

svaret för genomförandet av en ny arbetsmarknadspolicy flyttats ned till regional 

och lokal nivå. Sammanfattningsvis menar de att det har skett en förskjutning 

från en arbetsmarknadspolitik som präglats av trygghet och inkomstbortfallsför-

säkran till att allt mer handla om anställbarhet och arbetsmarknadsanknytning.99

I denna nya arbetsmarknadspolicy som starkt präglas av aktivering och indivi-

dualisering ligger betoningen på att de europeiska medborgarna skall uppmunt-

ras och stödjas till utbildning och förkovran som kan leda till anställningsbarhet. 

För de individer som inte lyckas etablera sig eller förlorat sitt deltagande på ar-

betsmarknaden erbjuds ett individualiserat stöd. Detta stöd skall präglas av att 

utgångspunkten för stödet är individen och dennes förutsättningar. Författarna 

menar att det finns grader i individualiseringen av de anpassade arbetsmark-

nadsåtgärderna i de olika europeiska länderna. Det kan betyda alltifrån att indi-

viden bara ger information om sig själv till att den i praktiken själv styr sin egen 

process.100 Det individualiserade arbetssättet i aktiveringstjänsterna argumente-

ras utifrån att det är en nödvändighet då människors liv alltmer får en heterogen 

96 Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007).
97 Ibid. s. 12 
98 Van Berkel, R. (2007) i Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 252 
99 Valkenburg, B. (2007) i Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 30 
100 Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 17 
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gestaltning. Det är en övergång från den tidigare arbetsmarknadspolitiken då 

one-size-fits-all genomsyrade ansatsen till individuellt skräddarsydda lösningar. 

Ett individualiserat arbetssätt förväntas också leda till en högre grad av motive-

rade deltagare.

Detta kan jämföras med vad Jessica Lindvert skriver i sin bok: Ihålig arbets-

marknadspolitik?101 Hon menar att svensk arbetsmarknadspolitik i stora drag har 

präglats av en uppfattning att samhället bäst anpassar sig till ekonomiska föränd-

ringar när arbetstagarna upplever ett mått av social trygghet. Av den anledning-

en har stora satsningar gjorts på flyttbidrag, arbetsmarknadsutbildning och om-

skolningsmöjligheter. Tryggheten har snarare kopplats till arbetsmarknaden, än 

till en viss anställning. Lindvert menar att detta har förändrats till att idag istället 

betona otrygghet som en viktig faktor för en bättre anpassning till ekonomiska 

förändringar. Hon skriver: 

Den arbetslöse som saknar möjlighet att få ett arbete skall erbjudas utbildning el-

ler andra relevanta åtgärder som förstärker framtida möjligheter till anställning. 

Ingen skall ’lämnas i fred’. Samhället skall göra sitt yttersta för att motverka att en 

grupp människor hamnar vid sidan av arbetslivet under långa perioder. I stället för 

passivt kontantstöd skall arbetslösa erbjudas stöd från arbetsförmedling, utbild-

ningsåtgärder och rörlighetsstöd.102

Van Berkel och Valkenburg et al. har generellt ett kritiskt förhållningssätt till det 

individualiserade förhållningssättet i de arbetsmarknadspolitiska tjänsterna till 

arbetslösa. De menar att det finns ett antal paradoxer inbäddade i detta förhåll-

ningssätt. För det första menar de att: trots att tjänsterna sägs vara individuellt 

anpassade och skräddarsydda för individens förutsättningar och önskemål ligger 

policymålen och -medlen ändå mer eller mindre implicit fast, bortom all för-

101 Lindvert, J. (2006). s. 41-42
102 Ibid. s. 41 
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handling. De översiktliga strukturerna, de rättigheter och det ansvar som vilar på 

deltagaren är redan fastslagna och målet handlar om anställningsbarhet.103

En andra paradox handlar om individens frihet att välja sitt deltagande i arbets-

marknadsåtgärder. Detta framställs som om det är upp till den enskilde att delta 

eller avsluta sitt deltagande men den starka underliggande koppling som görs till 

både individens rättigheter och ansvar, leder till att policybudskapet inte får en 

fullt så frihetsklingande klang. Det innebär att stöd till anställningsbarhet och 

samhälls- såväl som arbetsmarknadsdeltagande finns att få för den som behöver 

detta men samtidigt väntar sanktioner för den arbetslöse som inte aktiverar sig 

och tar ansvar för sin egen anställningsbarhet. Denna policy liknas vid ett kon-

trakt som undertecknas av myndighet och individ. Den innebär att myndighet 

förbinder sig att stödja den enskilde i dennes process till anställningsbarhet och 

att detta arbete till stor del skall ske utifrån individens förutsättningar medan in-

dividen förbinder sig att aktivt arbeta för anställningsbarhet genom utbildning, 

praktik, etc. 

En tredje paradox handlar om synen på medborgaren. I policies framställs med-

borgaren ofta som aktiv, självständig och engagerad och någon som eftersträvar 

individualiserade lösningar och inte någon som godtar standardiserade, kollekti-

va svar. I diskursen om klienten och kunden är klienten någon som blir diagnos-

tiserad och behandlad medan kunden självmant kommer till staten för att begära 

det den vill ha.104 Trots att individen många gånger framställs på detta sätt menar 

van Berkel och Valkenburg et al. att individen i praktiken ändå misstros. Detta 

sker genom den mer förtäckta kontroll som policies och det medföljande villko-

rade deltagandet innebär. Om den arbetslöse inte ställer upp på kontraktets inne-

103 Keskitalo, E. (2007) i Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 152 
104 Valkenburg, B. (2007) i Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 29 



40

håll finns det möjligheter till sanktioner för handläggare, något som ofta innebär 

ekonomiska avdrag i bidragsstöd. 

Det kritiska perspektiv som van Berkel och Valkenburg et al. har, kan ställas i 

kontrast till den mer hoppfulla bild Walther et al. målar upp. För de senare är 

just det individuella förhållningssättet till de ungdomar som förlorat mycket av 

sin motivation i etableringsprocessen en möjlig väg, medan de förra problemati-

serar och belyser de paradoxala dragen i detta. Detta leder fram till den centrala 

frågan; hur skall stödet till den enskilde framgångsrikt kunna samexistera med 

arbetet med strukturförändring? Denna klassiska aktör/struktur- problematik är 

något som Paul Willis redan på 70-talet beskrev på följande sätt: 

There is no contradiction in asking practitioners to work on two levels simultane-

ously – to face immediate problems in doing ‘the best’ (so far as they can see it) 

for their clients whilst appreciating all the time that these very actions may help to 

reproduce the structures within which the problems arise.105

Det finns inget alternativ till det omedelbara stödet till ungdomar som har pro-

blem med sin arbetslivsetablering, men på vilket sätt kan detta stöd även vara 

strukturförändrande? Om denna problematik handlar i hög grad det sista avsnit-

tet av teoriavdelningen. 

Empowerment – ett sätt att stödja ungdomar 

Begreppet empowerment har sitt ursprung i USA från slutet av 70-talet.106 Från 

att ha använts som ett begrepp för skapandet av strategier att bryta olika minori-

teters utanförskap används begreppet i USA numera i de mest skiftande sam-

105 Willis, P. (1977). s. 186 
106 Trägårdh, L. (2000), Starrin, B. (1997). 
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manhang.107 Empowermentbegreppet återfinns idag i allt från personlig utveck-

ling via tarotkort till missbruksvård.108 Det har kommit att bli ett begrepp som 

används i terapeutiska sammanhang som en generell metod och ett förhållnings-

sätt till att ge individer eller grupper hjälp att få kontroll över sin situation men 

också kraft att förändra de förhållanden som har diskriminerande eller begrän-

sande inverkan.109 Denna speciella duala originalbetydelse av empowermentbe-

greppet är viktig att förstå. Det handlar både om att individen eller gruppen ges 

stöd till makt över sin egen situation men också att det omgivande samhället el-

ler strukturen förändras, till den enskildes eller gruppens fördel. Det är alltså inte 

bara en fråga om att tillskjuta makt, utan också om att förskjuta makt.  

Empowerment som begrepp måste förstås utifrån sitt historiska och kontextuella 

ursprung. I USA växte begreppet fram i ett sammanhang där stat och det civila 

samhället inte står i samma förhållande till varandra som i Sverige eller övriga 

Europa. Lars Trägårdh belyser detta genom att ta begreppet community som ett 

exempel, ett begrepp som i likhet med empowerment fått stor betydelse i USA 

men som svårligen låter sig översättas, än mindre överföras, till svenska förhål-

landen.110 Trägårdh menar därför att empowerment, i sin originalbetydelse, mås-

te förstås i ett diskursivt sammanhang där flera olika begrepp ingår. 

107 Trägårdh, L. (2000). s. 19-20 
108 Se t ex en hemsida om Empowerment Tarot: 
http://www.tarotcelebrations.com/Empowerment%20Consultations%20Description.htm och 
empowerment som verktyg i det kommunala socialarbetet i Karlstad:
www.karlstad.se/bilder/2007/KstK_ASF-broschyr_LoQ.pdf.
109 Forsberg, E., Starrin, B. (1997) s. 5, Starrin, B. (1997) i Forsberg, E., Starrin, B. (1997). 
s. 13 
110 Trägårdh, L. (2000). s. 9. Det svenska ordet gemenskap fångar, enligt Trägårdh, bara delar 
av begreppets fulla innebörd. Trägårdh menar att de måste förstås kontextuellt, dvs. i sitt 
sammanhang. I USA har lokala samfund, institutioner och grupper en annan status till exem-
pel i förhållande till staten, än vad som är fallet t ex i Sverige. Man talar om the local commu-
nity, the black community, the Gay community, etc. Trägårdh menar att community och em-
powerment är begrepp som leder tankar till det genuina, de äkta, det folkliga medan stat och 
marknad mer är synonymt för det storskaliga och det artificiella.

http://www.tarotcelebrations.com/Empowerment%20Consultations%20Description.htm
http://www.karlstad.se/bilder/2007/KstK_ASF-broschyr_LoQ.pdf


42

Detta har naturligtvis inte hindrat andra grupper och kulturer att ”adoptera” be-

greppet och ”socialisera” det i sin egen kontext. Försök till detta har gjorts i Sve-

rige av både vänster- och högerorienterade politiska grupperingar. Först ut var 

enligt Trägårdh SSU 1993, där begreppet lanserades i sin svenska översättning, 

egenmakt.111 Enkelt uttryckt har det i Sverige funnits en kamp om vem (läs: vil-

ka ideologiska och politiska schatteringar) som har äganderätt till begreppet, dvs. 

definitionsrätten och rätten att i praktisk mening använda begreppet. Bland väns-

terorienterade grupper har betoningen legat på missgynnade och diskriminerade 

gruppers situation i samhället sett ur ett kollektivt perspektiv, medan högerorien-

terade grupper mer betonat den enskildes och det civila samhällets (val)frihet 

gentemot staten.112

Bengt Starrin menar att empowermentbegreppet knappast går att överföra till 

vad som helst.113 Han menar att till definitionen av begreppet associeras ord 

som ”gräsrotsorganisering, självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, egenkon-

troll, kompetens, medborgarskap, självstyre…”114 och att historiskt har begrep-

pet sitt ursprung i grupper som präglats av maktlöshet.115 Erik Forsberg och 

Bengt Starrin menar därför att begreppet och dess praktik inte med lätthet kan 

appliceras på andra former av sammanhang och relationer, t ex mer högerorien-

terade definitionssammanhang. De använder motrörelser i samhället, t ex arbe-

tarrörelsen som exempel på praktiserad empowerment.116 Dessa rörelser bidrog 

till att tidigare etablerade synsätt blev tvungna att omprövas, t ex ifråga om ar-

betsrätten.117

111 Trägårdh, L. (2000). s. 39 
112 Ibid. s. 41 
113 Starrin, B. (1997) i Forsberg, E., Starrin, B. (1997). s. 12 
114 Ibid. s. 12 
115 Forsberg, E., Starrin, B. (1997) s. 7 
116 Starrin, B. (1997) i Forsberg, E., Starrin, B. (1997). s. 18 
117 Sandkull, B., Johansson, J. (1996). s. 87 ff, Lindqvist, R. i Furåker, B. (1991). s. 77 ff
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Empowermentbegreppet har också retoriskt införlivats i arbetsmarknadspolitiska 

och socialpolitiska sammanhang inom EU.118 Här beskrivs begreppet empower-

ment som ett verktyg att motverka diskriminering och ojämlikhet i samhället i 

allmänhet, på arbetsmarknaden i synnerhet. 119  Diskursivt kopplas empower-

mentbegreppet ihop med delaktighet och aktivitet, vilket sammanfaller med 

EU:s övergripande mål om social sammanhållning. Empowerment ses som ett 

mål för den europeiska sysselsättningsstrategin men också som ett medel. Målet 

är att få deltagande och aktiva medborgare med eget ansvar att stå kvalificerade 

och anställningsbara inför en tillväxande arbetsmarknad med ökande krav. För 

att detta mål skall kunna nås kan en empowermentpedagogik användas som in-

nebär ett individualiserat förhållningssätt till deltagande i olika typer av stödjan-

de projektverksamhet som riktar sig till arbetssökande. Detta innebär att delta-

garna ges möjlighet till påverkan och medbestämmande i den verksamhet som 

de deltar i. Ett individualiserat förhållningssätt innebär också att den riktade in-

satsen utgår från den enskildes egna förutsättningar och förhållanden.  

En fråga Julian Rappaport ställer sig är vilka sammanhang som utvecklar eller 

förhindrar empowerment.120 Det är därför viktigt att studera hela sammanhanget 

där empowerment används som metod. Han menar vidare att i detta samman-

hang finns det alltid någon slags maktaspekt inbegripen. Även om maktbegrep-

pet är problematiskt att definiera ligger det i den enklaste formen av begreppet 

en föreställning om att någons auktoritet eller förmåga förmår överföra sin vilja 

till någon annan, något som denne inte normalt skulle ha gjort om den inte blivit 

tvingad.121 Empowerment berör inte bara mentala eller kognitiva aspekter, utan 

också organisatoriska, politiska, sociologiska, ekonomiska och andliga aspekter. 

Men även om helhetssynen betonas där empowerment används kvarstår ändå 

118 Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. s. 75-76.
119 Ibid. 
120 Rappaport, J. (1987). s. 130 
121 Ekenberg, S. (2000). s. 7-9, 66-67 
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frågan om på vilket sätt empowerment kan förändra strukturer. Risken är annars 

att de individer som blir föremål för empowermentpräglade metoder bara skick-

as tillbaka till ett system som en gång skickade ut dem. 

Sammanfattning

De teorier som använts har haft som syfte att spegla olika aspekter av övergång-

en från skola till arbetsliv. Teorierna representerar tillsammans två ”spår” i den 

forskning och aktuella samhällsdebatt som rör arbetslivsetableringen. De ledord 

som sammanfattar och gestaltar dessa två spår är individualisering och empo-

werment. I första hand innebär individualiseringsspåret att traditionella över-

gångsmönster till stor del inte längre kan användas och att individen som en 

följd av detta ges stora möjligheter att själv gestalta sitt liv. Det är visserligen ett 

ensamt arbete men det finns många alternativa vägar att ta. Skola, arbete och 

övergången däremellan ses i huvudsak som möjligheter. En förlängd etable-

ringstid behöver utifrån detta perspektiv inte ses som ett problem, utan kan vara 

uttryck för en tid av ”erfarenhetsackumulering”. 

Empowermentspåret däremot fokuserar istället på att individen på olika sätt be-

höver samhällets stöd och att individualiseringen inte med nödvändighet är lik-

tydigt med möjlighet och alternativ. I detta perspektiv betonas trögrörligheten i 

de förändringar som olika kategorier som klass och kön är föremål för. I prakti-

ken betyder detta att de kulturella målen i form av etableringsmöjligheter kan 

utmålas som möjliga men bara för de grupper av ungdomar som har de nödvän-

diga medlen. Det finns enligt detta perspektiv därför anledning att fokusera på 

det stöd som denna resurssvaga grupp av ungdomar behöver. Risken med em-

powerment är att det i hög grad kan reproducera samma diskriminerande struk-

turer som en gång föranledde behovet av empowerment.  
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3. Metodfrågor 

Bakgrunden till avhandlingsarbetet 

Denna studie kan sägas ha tagit sin början redan innan den startade. Under 

sommaren 2005 gavs jag möjligheten att skriva en rapport om transportutbild-

ning på gymnasieskolans fordonsprogram. Det resulterade i rapporten ”Tycke 

uppstod”.122 Rapporten skrevs på uppdrag av NTG-lär med säte vid institutionen 

för Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Rapporten beskrev en mo-

dell för lokalt samarbete mellan kommunala gymnasieskolor och lokala åkerier. 

Samarbetet hade på de orter där man testat modellen resulterat i en radikalt för-

ändrad transportutbildning. För eleverna innebar förändringen en mer verklig-

hetsnära praktik och en många gånger mångdubblad tid för övningskörning. Det 

kanske viktigaste resultatet från studien var att samarbetsmodellen i sin förläng-

ning kan ses som ett bra exempel på stöd till elever i deras etableringsprocess till 

arbetslivet.

När jag sedan i slutet av 2005 fick erbjudandet om en doktorandtjänst vid Luleå 

tekniska universitet med NTG-lär som beställare låg arbetet med rapporten som 

grund för den inriktning som avhandlingsarbetet sedan skulle ta. Det var sant 

både i fråga om den empiriska kontexten men också avseende det centrala pro-

blemområdet. Det slogs i ett tidigt skede av forskningsprocessen fast att den 

empiri som i första hand skulle studeras var utvecklingspartnerskapen (UP) 

inom Equalprogrammet och då särskilt de sexton UP som hade anknytning till 

NTG-Lär.123 En av orsakerna var att det tidigare inte gjorts många studier vare 

sig om denna projektform eller med den inriktningen. Åtta av dessa UP var vid 

122 Berglund, L. (2006). 
123 Se ESF-rådets hemsida: www.esf.se

http://www.esf.se
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påbörjandet av avhandlingsarbetet avslutade, de andra åtta gick mot sin avslu-

tande fas. Jag fick under rapportskrivningen en nära inblick i hur övergången 

mellan skola och arbete kan gestalta sig för ungdomar. Jag fick också möta en 

del av den särskilda övergångsproblematik som en del elever med erfarenhet av 

svaga prestationer i skolan, svagt föräldrastöd, social problematik, etc. upplever. 

Trots att forskningsfrågorna i den här delen av processen i huvudsak riktades 

mot denna grupp av ungdomar med särskild övergångsproblematik stod det inte 

klart om jag skulle undersöka ungdomarnas egna upplevelser av att vara med i 

ett utvecklingspartnerskap och hur de såg på övergången mellan skola och ar-

betsliv eller om jag skulle studera hur utvecklingspartnerskapen själva såg på 

den frågan. I och med rapporten ”Tycke uppstod” hade intresset för samarbetet 

mellan gymnasieskolan och näringslivet också väckts, mycket på grund av att 

jag såg detta som ett eftersatt område i samhället och att det gav goda resultat 

när samarbete kunde upprättas. Ett annat tänkbart forskningsområde som väck-

tes under rapportskrivningen var ungdomars identitetsarbete. Jag kunde se att 

övergången mellan skola och arbetsliv inte verkade vara någon enkel passage 

för många ungdomar och mitt intresse väcktes för att se hur ungdomar tar sig 

igenom denna fas av livet.  

Avhandlingsarbetets fortsättning 

Det första forskningsprojektet som genomfördes var en kartläggning av de 16 

utvecklingspartnerskap som varit knutna till NTG-lär.124 Kartläggningen gjordes 

under våren 2006 gemensamt med en kartläggning av idéskolor inom gymnasie-

skolan. Syftet var att göra en sammanfattning av UP:s inriktning och verksamhet. 

En intensiv genomläsning av samtliga sexton UP:s genomförandeplaner gjordes 

124 Berglund, L., Jonsson, M., Nilsson, J., Vadelius, E. (2006). 
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för att kartlägga UP utifrån temana; bakgrund, inriktning, genus och nyskapande

verksamhet. Detta arbete gav mig en god inblick och grund för att lära känna 

UP:s uppbyggnad och innehåll. Utöver närläsningen av ansökningshandlingarna 

besökte jag under denna första tid några UP på plats i deras verksamhet. Det 

genomfördes däremot aldrig några planerade intervjuer vid något av dessa till-

fällen. Det handlade mer om att lära känna representanterna för de olika utveck-

lingspartnerskapen, skapa kontakter och på det sättet sätta mig in i deras verk-

samhet.  

En följd av kartläggningsstudien som hade haft ansökningshandlingarna som 

huvudsakligt undersökningsmaterial, blev att fortsätta studien av dessa hand-

lingar för att undersöka UP:s syn på ungdomars etablering till arbetslivet och det 

sätt de hade tänkt arbeta på för att stödja dem i denna övergång. Detta innebar 

därmed en annan avgränsning i studien, nämligen den att söka svar på vad UP 

beskrev att de planerat göra och inte hur de sedan i sin verksamhet faktiskt ut-

förde arbetet. Utifrån detta resonemang valdes sju UP ut (av sexton) som hade 

sitt fokus på ungdomars övergångsproblematik mellan skola och arbetsliv. Den 

främsta orsaken till varför studien kom att begränsas till genomförandeplanernas 

beskrivningar och inte utfall eller ungdomars upplevelser och berättelser var att 

materialet upplevdes helt enkelt tillräckligt intressant i sig för en studie.

Det arbete som därefter påbörjades var en djupare textanalys av Equals pro-

gramdirektiv. Detta innebar att undersökningen flyttades ett led bakåt. Jag tittade 

alltså närmare på vad som låg som grund för Equalprogrammet och UP:s ansök-

ningar. Textanalysens syfte var dels att göra en kortare sammanfattning av pro-

grammets innehåll, dels att göra en kortare analys av detta innehåll. Detta arbete 

pågick under hösten 2006. Under hela 2006 och delar av 2007 förde vi diskus-
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sioner och resonemang i vår forskargrupp125 kring policyskapande inom den eu-

ropeiska unionen och särskilt den betoning på empowerment som i programdi-

rektivet stipulerades som uttryckligt förhållningssätt i bemötandet av deltagare i 

UP:s verksamhet. I samband med det närmade jag mig vad Matthew B. Miles 

och A. Michael Huberman benämner som ”the heart of the study”126 i och med 

att jag tyckte mig se sambandet mellan de policies som produceras, distribueras 

och konsumeras127 i den europeiska unionens kontext och de genomförandepla-

ner där UP beskrev sin tänkta verksamhet, samt sina teoretiska och ideologiska 

utgångspunkter. Jag fann också i annan forskning liknande resultat som jag själv 

kommit fram till i analysen av programdirektivet.128

Våren 2007 fortsatte arbetet med en djupare läsning av olika teorier med beto-

ning på empowerment, individualisering, övergången mellan skola och arbetsliv 

och europeisk arbetsmarknadspolicy. Under våren gjordes ännu en genomgång 

och analys av genomförandeplanerna. Denna genomgång syftade till att reflekte-

ra över innehållet utifrån teoretiska referenser. Inför sommaruppehållet började 

sedan på allvar avhandlingsskrivandet med att redigera det material som fanns 

tillgängligt. Efter sommaren gjordes en ytterligare genomläsning och kodning av 

genomförandeplanerna, denna gång utifrån olika begrepp eller teman jag 

hade ”funnit” vid de tidigare genomläsningarna. Mot bakgrund av detta kom 

min studie att riktas mot den idealtypsmodell som presenteras i resultatdelen.  

125 I denna ingick förutom författaren, mina båda handledare, och från och till Elin Vadelius, 
Tina Bäckström, Joakim Nilsson och Agneta Lundgren. Vid vissa tillfällen ingick även Jan 
Johansson, Lena Abrahamsson och Kenneth Abrahamsson i denna grupp. 
126 Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). s. 24 
127 Fairclough, N. (1995). s. 74 
128 Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al (2007). s. 11 f 
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Metodologiska utgångspunkter 

I avhandlingsarbetet har min utgångspunkt under resans gång varit att utveckla 

teori från det datamaterial jag arbetat med, och inte tvärtom. Forskningsarbetet 

har med andra ord bedrivits med en induktiv ansats.129 Empirimaterialet har hu-

vudsakligen bestått av Equals svenska programdirektiv samt de sju utvalda UP:s 

ansökningshandlingar, även kallade genomförandeplaner. Jag har alltså inte ut-

gått från någon teori som sedan skall bevisas genom empiriprövning. Den mo-

dell jag inspirerats av är Upptäcktens väg som Starrin m.fl. presenterar.130 Den 

kan till stora delar sägas vara liktydig med Grounded theory som ursprungligen 

togs fram av Barney Glaser och Anselm Strauss.131 Poängen med modellen är att 

forskningen är datastyrd i den meningen att teori genereras från det datamaterial 

man studerar.132 Glaser och Strauss framhåller att det är viktigt att öppet närma 

sig materialet med så lite förförståelse som möjligt. Denna utgångspunkt kan 

naturligtvis metodologiskt ifrågasättas. I någon mening tror jag att man kan 

närma sig en text med mer eller mindre förförståelse men jag ställer mig tvek-

sam till att detta är möjligt eller ens rådligt. Det kan tvärtom vara så att motsat-

sen i vissa fall gäller, vilket mina många omläsningar vittnar om. När jag har fått 

mer kunskap om saker och ting så har det också blivit än mer intressant att stu-

dera texten igen. 

Trots det menar jag att min forskning till stora delar har börjat i datamaterialet 

och även, som författarna av modellen påpekar, via kodning av datamaterialet 

låtit teorin sakta växa fram.133 När sedan ny teoribildning genererats har denna 

fått vägleda avhandlingsarbetets fortsättning. Avhandlingsarbetet har alltså i 

mångt och mycket ”böljat” fram på detta sätt även om det i väsentliga delar följt 
129 Wallén, G. (1996). s. 89 
130 Starrin, B. et al (1991). s. 1-22 
131 Glaser, B., Strauss, A. (1967) 
132 Starrin, B. i Svensson, P-G, Starrin, B. (1996). s. 106 f 
133 Starrin, B. et al (1991). Spårhundsbegreppet är myntat av Blumer, H. (1954). 
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upptäcktens väg. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg menar att det ofta kan vara en 

mer rätt bild av forskningens tillvägagångssätt att tala om abduktion istället för 

att vidhålla att man använt sig av antingen induktiv eller deduktiv forskning, om 

än i en ”oren” form. De skriver: ”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom 

induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar…”134 I mitt fall har 

det betytt att vartefter arbetet fortskridit med genomläsningar och analyser av 

materialet så har ”teoretiska förföreställningarna” genererats. Detta är också nå-

got som skett när jag har tagit del av andra forskares teorier. Dessa föreställ-

ningar har varit något som jag sedan ”knådat” in i den fortsatta analysen. 

Bengt Starrin m.fl. menar att en del av processen i Upptäcktens väg utgörs av 

framtagandet av olika begrepp.135 De skiljer på spårhundsbegrepp och definitiva 

begrepp. Spårhundsbegrepp utgör: 

…förslag på riktningen av det fortsatta arbetet. Spårhundsbegrepp vägleder oss i 

sökandeprocessen – de hjälper oss att spåra upp väsentlig problematik.136

Spårhundsbegreppen tas fram som en hjälp i forskningen men de används inte 

nödvändigtvis vid teoribildningen. Jag har använt mig av ett flertal spårhunds-

begrepp under avhandlingsarbetet. De är både hämtade direkt från materialet 

men även ”framdiskuterade” i olika ”samtal” med mig själv och andra i anslut-

ning till analysarbetet. Det begrepp som jag främst arbetat och använt mig av har 

varit empowerment, diskriminering, individualisering, normalisering, mediering

och möjliggörande, begrepp varav de flesta återfinns i teorikapitlet. Metodens 

nästa steg handlar om teorigenerering, och då inte av data, utan av de idéer man 

tagit fram från data. Den idealtypiska modell som avhandlingen resulterar i kan 

sägas vara resultatet av denna process.

134 Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994). s. 42 
135 Starrin, B. et al (1991). s. 20 f 
136 Ibid. 
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Textanalys som metod 

Peter Esaiasson et al. gör en uppdelning mellan kvantitativt och kvalitativt ut-

formad textanalys.137 I kvantitativ metod är syftet att klarlägga frekvens och ut-

rymme i text av vissa specifika fenomen, begrepp, teman, etc. Resultat med 

denna metod kan visa på både centralitet och betydelse av det som studeras. 

Nackdelen med denna metod är att resultat kan bli begränsat till enbart före-

komst och inte skapa förståelse för det studerades innehållsmässiga eller relatio-

nella betydelse. I den kvalitativa textanalysen finns det en liknande föreställning 

om att det i texten finns delar som är mer centrala än andra men att detta inte 

enbart kan exponeras via frekvens.138 För att finna textens centralitet kräver den 

kvalitativa metoden många noggranna genomläsningar.139

De textanalyser jag genomfört har företrädesvis haft en kvalitativ ansats efter-

som jag har sökt efter textens centralitet i förhållande till de frågeställningar jag 

utgått från. Esaiasson et al. beskriver två typer av angreppssätt som hjälpmedel 

att använda vid kvalitativ textanalys. Det är systematisering och kritisk gransk-

ning.140 Systematisering kan i sin tur löst indelas i tre olika angreppssätt som alla 

på olika sätt syftar till att beskriva och förklara innehållet i texten.  

1. Klargörande av tankestruktur har till syfte att beskriva de centrala delarna 

av texten, ofta i en mer deskriptiv form. 

2. Logiskt ordnande av texten använder sig oftast av kategoriindelningar och 

skapar på så sätt en överblick av innehållet. 

3. Klassificering delar in textinnehållet men under sammanfattande rubriker 

och inte sällan genom användandet av idealtyper och klassindelningar. 

137 Esaiasson, P. et al (2002). s. 219 
138 Ibid. s. 233 
139 Esaiasson, P. et al (2002). s. 233, Bergström, G & Boréus, K. (2005). s. 358 
140 Esaiasson, P. et al (2002). s. 234 



52

I analysarbetet har jag använt mig av alla tre angreppssätten, om än inte i renod-

lad form eller vid ett och samma tillfälle. Kritisk granskning, det andra an-

greppssättet vid kvalitativ textanalys för analysen ett steg längre. I detta an-

greppssätt ingår idékritik, ideologikritik samt diskursanalys.141

Göran Bergström & Kristina Boréus följer i stort samma indelning som Esaisson 

et al. men breddar och nyanserar beskrivningen.142 En idé definieras som en tan-

kekonstruktion som kännetecknas av en viss kontinuitet. Denna tankekonstruk-

tion kan utgöras av föreställningar om verkligheten, om ett visst önskvärt bete-

ende, skilda värderingar etc. Idé och ideologi är, menar Bergström och Boréus, 

svårt att definitionsmässigt skilja från varandra men vanligtvis beskrivs ideologi 

som en samling av idéer.143 Ideologi brukar ofta stå för ett politiskt ställningsta-

gande, och då anses ideologifunktionen s.a.s. vara ”inbyggd” i själva begreppet. 

Herbert Tingsten menade att en ideologi består av tre element.144 Den första av 

dessa element är grundläggande värdepremisser. Det kan utgöras av vissa vär-

derande och normativa perspektiv på t ex rättvisa eller människan. Den andra är 

verklighetsomdömen där ideologin uttrycker påståenden om t ex samhällets upp-

byggnad, ekonomins förutsättningar, osv. Detta element blir genom sin ontolo-

giska karaktär också empiriskt testbart. Det tredje elementet består av konkreta

rekommendationer.

De texter som har analyserats i denna avhandling har till stor del varit olika ty-

per av politiska och ideologiska texter. Förutom de nämnda genomförandepla-

nerna och Equals programdirektiv har även en hel del annan relaterad och an-

knuten text lästs igenom. Det har varit texter producerade inom Equal-kontexten 

141 Esaiasson, P. et al (2002). s. 234 
142 Bergström, G & Boréus, K. (2005). s. 149 ff, 305 ff 
143 Ibid. s. 150. 
144 Tingsten, H. (1967) i Bergström, G & Boréus, K. (2005). s. 151 



53

och andra texter producerade av de olika studerade UP. Förutom detta har också 

en hel del SOU-utredningar, EU-texter av olika slag, svenska arbetsmarknads-

anknutna texter, etc., gåtts igenom. Vid genomgångarna har det därför varit 

nödvändigt att under arbetets gång blanda de ovan nämnda textanalysvarianterna, 

eftersom dessa texter ofta är sammanfogade texter av varierande slag. Som ex-

empel kan nämnas Equals programdirektiv där ett stort antal textarter kan urskil-

jas. Där finns ideologiskt och politiskt präglad text, text som kan sägas vara ve-

tenskapligt underbyggd, rena faktatexter, texter som ger uttryck för etablerade 

föreställningar om t ex ungdomars etableringsprocess, allmänna tyckanden, EU-

anknuten policytext, etc. Jag vill härmed inte antyda att texterna har gåtts ige-

nom med en ideologisk identifieringsansats men bara peka på textanalysens svå-

ra balansgång i tolkningen och analysen av texternas betydelse. 

Bergström & Boréus menar att val av analysmetod till stor del bör kopplas till 

själva forskningsfrågan. De anser vidare att beroende på syfte och ambition med 

analysen kan analysen mer eller mindre karaktäriseras av 1) beskrivning, 2) för-

klaring eller 3) ställningstagande. Min egen utgångspunkt vid textanalysen har i 

första hand varit att i enlighet med Esaisson et al., systematisera texten.145 Till 

exempel: vad beskriver de olika UP att de vill göra, hur ser de på problemen, hur 

vill de lösa problemen, osv. Jag har i detta skede av analysen eftersträvat att utgå 

från enkla frågeställningar och ta fram så raka och tydliga beskrivna svar som 

möjligt från texterna. Samtidigt med den systematiska analysen har en kritisk

granskning av texten gjorts. Den systematiska analysens syfte har varit att besva-

ra frågor om vad och hur UP har tänkt bedriva sin verksamhet, dvs. fokus har 

legat på projektets innehåll och har till sin karaktär haft en mer beskrivande 

form. Den kritiska granskningen har mer varit intresserad av frågor om varför, 

dvs. försökt förklara vilka idéer, ideologiska utgångspunkter och syften har UP 

145 Esaiasson, P. et al (2002). s. 234 
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haft när de beskrivit sin verksamhet i ansökningsplanerna. Jag har inte gått allt-

för djupt i denna del av analysen. 

Urvalsprocessen

Eftersom denna undersökning gjorts inom ramen för NTG-lär, den nationella 

temagruppen med inriktning på olika former av lärande, är det empiriska under-

sökningsmaterialet begränsat till de UP som varit kopplade till NTG-lär. Förenk-

lat har det rört sig om UP som i sin verksamhet haft olika lärandeaspekter in-

vävda. Under den större delen av avhandlingsarbetet pågick åtta UP kopplade 

till NTG-lär och åtta hade avslutats några år tidigare. Av dessa sexton UP valdes 

sju UP som alla hade arbetat med ungdomar och deras övergång från skola till 

arbetsliv. Två av dessa sju UP kom från den första programperioden, Framtids-

mötet och School@work. De fem andra UP pågick under den andra programpe-

rioden som till viss del sammanföll med tiden för avhandlingsarbetet, DropIn,

LikaOlika, Outstanding, SALT samt Vägar till arbetsmarknaden.

Urvalet var i stort sett inget svårt val utifrån de uppsatta kriterierna. Många UP 

föll oftast bort av givna anledningar. UP KOMTEK som pågick under den första 

programperioden riktade sig visserligen till ungdomar men deras verksamhet 

handlade inte om övergången från skola till arbetsliv utan om att stimulera barns 

och ungdomars teknikintresse. UP Access skulle kunna ha ingått med tanke på 

den verksamhet bland ungdomar de bedrev men detta UP fick utgå, mycket på 

grund av att deras huvudaktör även återfanns i UP SALT, som till viss del kan 

ses som en fortsättning på UP Access. UP Mångfald i Västernorrland var ett 

annat UP från första programperioden som i något av sina delprojekt arbetade 

med ungdomar, men det föll också bort på grund av att de i för hög grad höll på 

med andra områden. Alla andra UP som var anslutna till NTG-lär var verksam-
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ma inom andra områden, företrädesvis vuxnas lärande eller återgång till arbets-

livet.

Valet av undersökningsmaterial 

Med validitet avses oftast att metod och analys har underkastats någon form av 

kontroll av trovärdigheten i forskningen, att det finns empiriska belägg för den 

tolkning som gjorts.146 I avhandlingsarbetet är det särskilt några val som har 

gjorts som har betydelse för trovärdigheten. Det empiriska materialet har av-

gränsats till att i huvudsak bestå av UP:s genomförandeplaner, dvs. deras ansök-

ningshandlingar. Det föll sig naturligt att börja studien av de olika UP med att 

undersöka deras genomförandeplaner, eftersom dessa kan ses som UP:s pro-

gramförklaringar. Orsaken till att detta val gjordes berodde inte enbart på att det 

var ”praktiskt”, med tanke på att datamaterialet var enkelt att samla ihop och att 

det till sin karaktär var tydligt avgränsat. Undersökningsarbetet av de sju UP 

började med genomförandeplanerna och jag fann att de innehöll tillräckligt 

mycket intressanta ”spår” att följa. Om jag hade valt att även samla in material 

från den ”faktiska” verksamheten hade dels materialet ökat betydligt i omfång 

och det hade då också lätt blivit en jämförande studie, typ retorik och praktik, 

och det var inte vad jag ville.

Jag anser att det finns en poäng med att välja att enbart studera avsikten i UP 

och inte det verkliga arbetet. Genomförandeplanerna speglar till stor del UP:s 

avsikter, ideologiska utgångspunkter, verksamhetsinriktningar byggda på tidiga-

re erfarenhet, osv., och kan i det avseendet ses som ett ”naket” porträtt av varje 

UP. Samtidigt finns det också sådant i genomförandeplanerna som till sin karak-

tär är mindre ”naket”, och i stället är skrivet för att UP utifrån Equalprogram-

146 Kvale, Steinar (1989) refererad i Svensson, P-G. i Svensson, P-G & Starrin, B. (red) 
(1996). s. 211 



56

mets direktiv ”förstår” att det bör vara med. Vad som är vad är naturligtvis inte 

alltid lätt att veta. Min utgångspunkt och min analysmetod i det avseendet har 

varit att tolka material som i genomförandeplanerna inte i direkt mening åter-

finns i Equalprogrammet och som ofta broderats ut i längre textavsnitt, 

som ”eget” och ”äkta” medan annat som t ex principer från Equalprogrammet 

som bara ”kopierats” i en kortfattad passus, inte har tillskrivits någon större 

centralitet i materialet. 

Trots att jag inte systematiskt har använt mig av material från pågående UP:s 

verksamhet har det naturligtvis varit omöjligt att studera och analysera UP oak-

tat denna kunskap. Den kunskap och information jag fick mig till del om de fem 

UP som pågick under avhandlingsarbetets tid har till viss del även ”vävts” in i 

resultat och analys, detta gäller särskilt idealtypsmodellen och dess rörelser. Det 

har däremot inte lagts till något som på ett radikalt sätt motsagt deras genomfö-

randeplaner. Den kunskap eller förståelse som har använts har snarare varit av 

den karaktären att det har gett stöd för, men även i vissa fall nyanserat deras ge-

nomförandeplaner.  

Det finns en intressant aspekt av UP som till stor del utelämnats och som bör 

nämnas. Det är det faktum att projekten har bedrivits som utvecklingspart-

nerskap, vilket per definition inte skall ses som en statisk organisationsform. 

Varje UP har startats med utgångspunkten att utvecklas, det vill säga att från 

starten börja en ”resa” med förändring som mål. Denna ”resa” har dessutom 

gjorts tillsammans med ett flertal partners, som i vissa fall aldrig tidigare har ar-

betat tillsammans. Det har därmed funnits en intressant aspekt av föränd-

ring ”inbyggd” i UP, något som jag alltså i denna avhandling till stor del empi-

riskt har utelämnat. Att studera på vilket sätt UP förändras under projektets gång 

kan därför ses som ett framtida forskningsförslag. 
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I kapitel sex lägger jag fram en idealtypisk modell.147 Det finns många fördelar 

med att använda sig av denna metod. Det ger författaren en möjlighet att beskri-

va den studerade verkligheten på ett sådant sätt att den i ett andra led lättare låter 

sig analyseras. Nu stannar denna avhandling till stor del vid beskrivningen av 

den idealtypiska modellen, vilket innebär att en naturlig följd, i t ex en doktors-

avhandling, skulle vara att testa modellen empiriskt. Det som också hör till ide-

altypens fördelar är samtidigt också dess svaga sidor. Idealtypen har sin grund i 

verkligheten men det är inte verkligheten. Det är ett utmärkt sätt att ”fånga” bil-

den av verkligheten på ett mer eller mindre tydligt sätt, men risken är samtidigt 

att den måhända ytliga läsaren förleds att tro att det som beskrivs är med verk-

ligheten överensstämmande. Det är den alltså inte. Modellen skall ses som ett 

analysverktyg, som dessutom empiriskt behöver testas.  

147 Weber, M. (1983). s. 4-7, 15, Giddens, A. (1998). s. 321-322
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4. UP:s organisering och positionering 

I detta kapitel och de två nästföljande redovisas resultaten från studien av de sju 

UP:s genomförandeplaner. Detta kapitel är indelat i två avsnitt. I det första av-

snittet, Utvecklingspartnerskapen, ges en beskrivning av vart och ett av de sju 

studerade UP. Beskrivningen innehåller en kortare redogörelse över deras sam-

mansättning, huvudsakliga verksamhetsområde, geografiska hemvist samt pro-

jektets syfte. I det andra avsnittet introduceras de tre begreppen kvalificering,

etablering och motivering. De är samlingsnamn för tre fokusområden i UP:s 

verksamheter. I de två nästföljande avsnitten beskrivs på ett översiktligt sätt hur 

UP på olika sätt förhåller sig till dessa fokusområden.  

I syftesbeskrivningen av studien angavs att det var UP:s problembeskrivning och 

lösningsförslag som skulle studeras. Detta beskrivs i huvudsak i kapitel fem, 

medan detta kapitel är en delvis schematisk beskrivning av hur UP förhåller och 

positionerar sig till det verksamhetsområde de är verksamma i. I kapitel sex 

återkommer detta tema men nu i formen av en idealtypisk modell. I de tre resul-

tatkapitlen, (främst kapitel fem) används citat från genomförandeplanerna för att 

styrka det som sägs.  

Utvecklingspartnerskapen 

Sju utvecklingspartnerskap, (UP) ingår i det empiriska materialet. Två av dem, 

Framtidsmötet och School@work är utvecklingspartnerskap som bedrevs under 

Equalprogrammets första programperiod, mellan åren 2001-2005. De fem övriga, 

DropIn, LikaOlika, Outstanding, SALT samt Vägar till arbetsmarknaden har be-

drivits under andra programperioden, 2004-2007. De sju utvalda UP knyts sam-

man av några gemensamma faktorer. För det första är alla UP knutna till den 
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nationella temagruppen, NTG-Lär, som inom Equals ramar arbetar med att på 

olika sätt utveckla formellt och informellt lärande. Av den anledningen är läran-

defrågor centrala hos samtliga utvalda UP. För det andra har alla valt att i hu-

vudsak arbeta med Equalprogrammets Tema 1: Att underlätta inträdet och åter-

inträdet på arbetsmarknaden. Den tredje viktiga gemensamma faktorn är att alla 

sju UP har haft ungdomar med svårigheter i skolsystemet och övergången till 

arbetslivet som sin främsta målgrupp. 

Det finns också några generella faktorer som skiljer UP åt. Alla utvalda UP be-

står av organisationer från skilda samhällssfärer, men beroende på vilken organi-

sation som är slutlig stödmottagare finns det skillnader i tyngdpunkten i UP. Hos 

en del av dem finns ”huvudmannaskapet” i partnerskapen hos regionförbund och 

kommuner medan det i andra UP är en eller flera ideella föreningar som har den 

rollen. En annan skillnad som till stor del påverkas av den förra handlar om ut-

gångspunkten för UP:s verksamhet. Hos den förra gruppen av UP med region-

förbund eller kommuner som ”huvudman” är det oftast regionernas och kom-

munernas problem och möjligheter, t ex stora avhopp på gymnasieprogram, som 

i första hand utgör utgångspunkten för verksamheten. I den senare gruppen av 

UP som har ideella föreningar som drivande partners är det snarare en egenhän-

digt utvecklad idé eller koncept som ligger till grund för verksamheten.  

Framtidsmötet 

Detta utvecklingspartnerskap är lokalt knutet till nordvästra Skåne i kommuner-

na Klippan, Perstorp och Åstorp.148 De nämner tre målgrupper för sin verksam-

het, elever från gymnasieskolans IV/PRIV-program,149 elever på gymnasiesär-

148 Genomförandeplan för Framtidsmötet (2002) 
149 IV/PRIV. IV står för Individuella programmet och är, enligt Skolverket: ”Kan väljas av 
elever som är osäkra på sitt utbildnings- eller yrkesval eller som saknar de förkunskaper som 
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skolan och övriga elever på gymnasieskolan som riskerar att lämna skolan utan 

slutbetyg. Syftet med projektet är att ingen elev skall lämna skolan utan en rea-

listisk handlingsplan för fortsatta studier eller arbete. Utvecklingspartnerskapet

drivs av ovan nämnda kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingarna i Bjuv, 

Klippan, Åstorp och Perstorp, Företagarna i Perstorp, Åstorp och Klippan, LO-

facken i Klippan, Svenskt Näringsliv, Perstorp AB (aktiebolag med eget gymna-

sium) samt Högskolan Kristianstad. Verksamhet är i huvudsak riktad till gymna-

sieelever och är samlad under tre olika teman. Det första handlar om att utveckla 

skolans inre arbete. Detta delprojekt är dels riktat till personal och lärare för att 

ge dem bättre verktyg att möta målgruppen, dels riktat till elever vilka skall ges 

mer inflytande över sin situation. Under det andra temat vill man arbeta för att 

öka elevernas kunskap om arbetslivet, med särskilt fokus på könssegregeringen. 

Tema tre handlar om utvecklingen av ett långsiktigt samarbete mellan skola och 

arbetsliv. Denna verksamhet tar sikte på både samarbetet mellan skola och före-

tag men också på att utveckla arbetsplatsförlagd utbildning, bland annat genom 

att utbilda handledare på företagen. 

School@work 

Detta UP använder sig av flygrelaterade projekt som pedagogiskt verktyg för att 

på så sätt skapa motivation bland ungdomar för utbildning och övergång till ar-

bete.150 School@work har sin lokala hemvist i Dalarna, nära Siljan. Partners är 

de ideella föreningarna F18 Flygverkstaden och Siljansnäs Flygklubb som be-

driver partnerskapet tillsammans med bland annat fem skolor, S:t Mikaelsskolan, 

krävs för att komma in på ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Det 
individuella programmet skall förbereda eleverna för att gå in på ett nationellt program.” 
PRIV står för programinriktat individuellt program. ”Skall förbereda elever för ett nationellt 
eller specialutformat program. PRIV anordnas för en grupp elever. PRIV är oftast ett läsår.” 
Citat hämtade från skolverkets hemsida, www.skolverket.se 
150 Genomförandeplan för School@work (2002). 

http://www.skolverket.se
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Stiernhööksgymnasiet, Västanviks folkhögskola, Insjöns skola och Hushags-

gymnasiet. Även arbetsförmedlingarna i Mora, Rättvik, Leksand och Borlänge 

ingår i partnerskapet. School@work bedriver tre delprojekt vilka alla i direkt el-

ler indirekt mening riktar sig till ungdomar. Siljan Flying Cirkus är tänkt att bli 

en nöjesplats där flyg är den centrala attraktionen. Eftersom flygplansbygge, tea-

ter, boende, restaurang, osv. kommer att ingå kan många ungdomar med olika 

färdigheter engageras. Syftet är att integrera praktik och teoretiska ämnen i detta 

skolarbete. Projektet riktar sig i första hand till elever från IV-programmet. Del-

projekt Silent Wings riktar sig till hörselskadade och målet är att de skall ta se-

gelflygcertifikat. En andra del av detta projekt har som mål att de studerande vid 

Västanviks folkhögskola för döva skall bygga ett flygplan. Syftet är att jämna ut 

klyftorna mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. Det tredje del-

projektet ProSeed och Eldsjälsakademin har som syfte att bättre ta till vara äld-

res erfarenheter i arbete med ungdomar och att underlätta för organisationer 

inom den sociala sektorn att ekonomiskt kunna överleva. 

DropIn

DropIn står för DiskrimineringsRelaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell 

Nivå.151 Detta UP har varit lokaliserat i Västmanland och bedrivit sin verksam-

het vid tre gymnasier i Västerås, Sala och Köping. Partners är Västmanlands 

kommunförbund, Västerås stad, Sala och Köping kommun, Arbetsförmedlingar-

na i Västerås, Sala och Köping samt Västerås stift. I detta UP har man som ut-

gångspunkt för verksamheten antagit att ohälsa kan ha strukturella orsaker och 

därför vill man motverka detta genom att i skolmiljö främja hälsa genom ökad 

självkännedom och handlingsförmåga hos gymnasieelever och personal. Mål-

grupp är i första hand elever från IV-programmet samt avhoppade elever som är 

151 Genomförandeplan för DropIn (2005). 
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mellan 16-20 år. Man vill med hjälp av en rad olika verktyg i projektet tillsam-

mans med ungdomarna skapa grundläggande förståelse för hälsofaktorer och 

hälsokonsekvenser. Ett av många delprojekt handlar om samverkan med arbets-

livet.

LikaOlika

Detta UP är ett initiativ av regionförbundet Östsam i Östergötland, där projektet 

också bedrivits. 152  Deltagande partners är förutom Östsam även Motala och 

Kinda kommun, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv, LO-distriktet i Öster-

götland, Länsarbetsnämnden, Linköpings Universitet, Landstinget i Östergöt-

land, Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) och FoU-centrum för vård 

och omsorg i Linköping. UP sammanfattar idégrunden för sin verksamhet med 

orden: ”Allas rätt till utbildning och arbete utifrån sina förutsättningar och för-

mågor!”153 Målgruppen består av ungdomar med annan etnisk bakgrund, ung-

domar med någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder samt ungdomar 

som har kunskapsluckor till följd av svårigheter att klara av skolarbetet. LikaO-

lika bedriver sin verksamhet under tre arbetsområden. Det första arbetsområdet 

handlar om Organisationers samsyn, samverkan och samhandling. Syftet är 

främst att motverka situationer där ungdomar blir bollade mellan olika instanser. 

Det riktar sig både till myndigheters samverkan men också till den samverkan 

som finns mellan offentliga och privata sektorer. Nästa arbetsområde kallar man 

Lärande – lära på nya sätt och syftar till att införliva utvecklingsinriktat lärande 

i skolan men också vid arbetspraktik. Detta är något som LikaOlika menar kan 

generera mer framgångsrika lärandebanor för ungdomar. Det tredje arbetsområ-

det benämns Medvetna val – lära sig välja rätt. Dess syfte är att skapa förståelse 

för arbetsmarknaden och hjälpa ungdomar att göra bra val inför framtida studier 

152 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). 
153 Ibid. s. 13 
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eller yrkeskarriärer. Inom de tre arbetsområdens ram ger LikaOlika möjlighet för 

mindre enheter bland partners att söka medel för delprojekt. Detta UP skiljer sig 

från andra i det avseendet att man inte i egentlig mening bedriver sina egna pro-

jekt utan LikaOlika finansierar projektansökningar inom de temabeskrivningar 

som gjorts. I projektet har en avgränsning gjorts till privata företag inom indu-

strin och offentliga företag inom vård och omsorg. 

Outstanding

UP Outstanding154 har sin verksamhet i Göteborg och Stockholm.155 Som part-

ners ingår flera ideella föreningar, bl.a. Göteborgs Räddningsmission, Förening-

en Pannhuset (Göteborg), Sociala Missionen, Föreningen Bygg Din Framtid. 

Två myndigheter ingår även som partners, Statens Institutionsstyrelse (SIS) och 

Arbetslivsinstitutet (Stockholm). Outstanding utgår från tre områden; Skola, In-

stitution och Utanför. Dessa tre temaområden bedrivs i både Göteborg och 

Stockholm i sammanlagt sex experimentverkstäder. Den grundsyn som präglar 

UP verksamhet utgår ifrån att samhället många gånger saknar möjlighet till hel-

hetssyn och kontinuitet i arbetet med ungdomar som hamnat utanför ”systemet”. 

Därför vill Outstanding finna alternativa metoder där bland annat den sociala 

sektorns aktörer kan bidra till att motverka denna brist. Under tema Skola vill 

man arbeta med trygghet och närhet samt hög grad av arbetspraktik i friskole-

miljö. Man tänker även använda sig av kreativa lärandemiljöer för skoltrötta 

ungdomar med syfte att höja motivationen för lärande. Tema Institution handlar 

i huvudsak om att skapa bättre möjligheter för ungdomar som är tvångsintagna 

att klara tiden efter institutionsvistelsen. Utanför är ett tema där bostaden står i 

centrum. Man menar att möjligheten till eget boende är vitalt för många ungdo-

154 Utvecklingspartnerskapet Outstanding gick vid ansökningstillfället under namnet Outsider 
men efter deltagares påtryckningar med hänvisning till alltför tung fokusering på problembild 
valde man att byta namn till Outstanding. 
155 Genomförandeplan för Outstanding (2005). 
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mar att skapa trygghet och kontinuitet i livet samt att möjliggöra en anställning. 

Målgrupper i samtliga delprojekt är ungdomar med utanförskapsproblematik. I 

ett av ungdomshemmen är målgruppen enbart yngre kvinnor. 

SALT

SALT är en akronym för Se Alternativen och har sin verksamhet förlagd till 

Skellefteå och Stockholm.156 I UP SALT ingår Urkraft i Skellefteå, 200X – MA 

Film Production AB, Stiftelsen Kvinnoforum/Xist, Skellefteå kommuns vuxen-

utbildningsenhet CV, ABF i Norra Västerbotten samt Högskolan i Halmstad. I 

den teoretiska utgångspunkten pekar UP Salt på att arbetsmarknaden och vägar-

na till arbete på många sätt förändrats men att det konventionella utbildningssy-

stemet på många sätt inte utvecklats i samma grad. SALT poängterar därför vik-

ten av alternativa vägar och synsätt avseende arbetslivsetablering. Det är främst 

tre faktorer som lyfts fram: Vägledning, erkännande av lärande samt alternativa 

lärandemiljöer. Målgruppen i SALT är i huvudsak unga utanför i åldrarna mellan 

16-24. De flesta partners i UP bedriver sitt eget delprojekt. Urkraft riktar sin 

verksamhet till det individuella programmet på gymnasiet med syfte att stärka 

ungdomarna genom verktyg för vägledning, omvärldsanalys och arbetspraktik. 

Man arbetar med en valideringsmodell, OCN, som man vill utveckla och sprida. 

Kvinnoforum/Xist arbetar med unga marginaliserade kvinnor för att stärka deras 

etablering till arbete. I projektet 200X (TvåtusenX) arbetar ungdomar tillsam-

mans med bl.a. filmen som verktyg att synliggöra den komplexa navigeringen 

till etablering. Vuxenutbildningen CV arbetar med vägledning och personlig me-

ritportfölj. ABF arbetar med att ta fram alternativa vägar för gymnasieungdomar 

att få slutbetyg i ett antal kärnämnen.  

156 Genomförandeplan för SALT (2005). 
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Vägar till arbetsmarknaden 

Projektet pågår ute på Basta Arbetskooperativ i Nykvarn kommun, samt i Söder-

tälje och Nykvarns kommun.157 Basta Arbetskooperativ är en ideell förening 

inom området social ekonomi som i huvudsak arbetar med personer med miss-

brukarproblematik. De arbetar även med att utveckla socialt företagande. I part-

nerskapet deltar förutom Basta Arbetskooperativ också Lunds universitet, Sö-

dertälje och Nykvarns kommun, Stiftelsen Fryshuset samt företaget BF Platt-

sättning. I UP riktar man sig till tre målgrupper: unga drop-outs från skolsyste-

met, unga vuxna utanför arbetsmarknaden som har en dålig skolunderbyggnad 

och en grupp vuxna med social problematik och med lång erfarenhet av att stå 

utanför arbetsmarknaden. I UP pekar man på vikten av att ha fullgjort grund- 

och gymnasieskola för att kunna kvalificera sig för ett arbete. Ett av delprojekten 

är därför en förkortad gymnasieutbildning, kallad YES (förkortning av Yrkes- 

och Entreprenörsutbildning). Utbildningen ger eleverna betyg och intyg som är 

erkända av arbetsmarknadens parter, men också stöd i övergången till arbetsliv 

genom arbetspraktik och vägledningsstöd i nära samarbete med lokala företag. 

Vägar till arbetsmarknaden arbetar också med att finna former för utbyte i uni-

versitetsmiljö mellan studenter på socionomutbildning och människor med bru-

karerfarenhet av socialtjänst för att på så sätt öka förståelsen för brukarperspek-

tivet.

Kvalificering, etablering och motivering 

I de sju UP:s genomförandeplaner kan framförallt tre fokusområden i deras 

verksamhet tematiseras, kvalificering, etablering och motivering. Med kvalifice-

ring avses den verksamhet som UP bedriver som främst riktas till stöd för ung-

157 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). 
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domars utbildning. Etablering avser det stöd som riktas till ungdomarnas arbets-

livsetablering. Det kan handla om olika saker som t ex att öka kunskapen om 

näringslivet, ordnandet av företagspraktik och ren arbetsförmedling. Motivering

handlar om det individualiserade förhållningssätt som används i det riktade stö-

det till ungdomar med syfte att lyfta, motivera och stödja ungdomar till en ar-

betslivsetablering. De tre begreppen eller fokusområden kan inte sägas utgöra 

likartade enheter, eftersom kvalificering och etablering som samlingsnamn står 

för två viktiga livsfaser, och i den meningen har en kronologisk koppling till 

varandra. En tid av kvalificering inom skolsystemet föregår i regel etableringen 

till arbetslivet. Utifrån detta synsätt kan fokusområdet motivering snarare betrak-

tas som en riktad aktivitet till stöd i både kvalificerings- och etableringsfaserna 

där motivering saknas. Dessa tre fokusområden exemplifieras nedan för att se-

dan återkomma som längre avsnitt i kapitel fem. 

Kvalificering 

Det finns en samstämmighet bland de sju UP om vikten av någon form av kvali-

ficering för ungdomar inför ett framtida arbetsliv. För de flesta av UP handlar 

det om fullgjord grundskola och gymnasieutbildning men det finns även UP som 

vill arbeta för både en individuell anpassning av utbildningen och en utvidgning 

av kvalificeringsbegreppet. Fokus ligger dock främst på betydelsen av att ung-

domar fullgjort en gymnasieutbildning. UP Framtidsmötet menar att argumenten 

för detta främst handlar om arbetslivets krav på utbildning och att många av de 

yrken som ungdomar som saknade gymnasieutbildning tidigare kunde få, inte 

längre finns som en ”reservutgång”.158 UP Outstanding kopplar i sin genomfö-

randeplan både ihop svårigheter för ungdomar att etablera sig på arbetsmarkna-

158 Genomförandeplan för Framtidsmötet (2002). s. 13  
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den och utanförskap med en ”inte fullgjord skolgång”.159 De hävdar att risken att 

inte få arbete och i förlängningen hamna i utanförskap kan ses som mer över-

hängande för den grupp ungdomar som inte klarar skolan än för den grupp som 

gör det. För UP Outstanding är ”inte fullgjord skolgång” lika med att inte ha av-

slutat grundskola och gymnasieskola.  

Etablering

Den verksamhet UP vill bedriva som rör etablering handlar i huvudsak om att 

på olika sätt stödja ungdomars övergång från skolan till arbetslivet. Verksamhe-

ten kan delas upp i tre olika områden eller faser. Ett av dessa områden handlar 

om att på olika sätt förbereda ungdomar inför arbetslivet. Detta stöd bedrivs of-

tast i skolmiljö. Förberedelse för arbetslivet kan innebära att arbeta med kun-

skapsspridning om arbetslivet och dess förutsättningar i gymnasieskolan eller 

liknande lärande situationer. Det finns flera skäl till att många av de studerade 

UP så att säga vill arbeta preventivt på detta område. UP LikaOlika anger som 

skäl till att arbeta med frågor som rör arbetslivet att alltför många ungdomar gör 

sina yrkesval utifrån könstraditionella mönster.160 UP Vägar till arbetsmarkna-

den har i sin YES-utbildning, en förkortad yrkesutbildning på gymnasienivå, 

valt att lägga in moment om makt och ledning, något som syftar till att skapa 

förståelse för hur samhälle och arbetsliv fungerar.161 Ett andra område i stödet 

med arbetslivsetableringen är arbetspraktik, lärlingsplatser och andra former av 

arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik. Inom ramen för detta område faller 

också olika former av verksamhet som flera UP arbetar med, med syfte att skapa 

varaktig och fördjupad samverkan mellan skola och arbetsliv. UP LikaOlika är 

ett av dem som i ett av sina delprojekt i samarbete mellan skola och arbetsliv 

159 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 9 
160 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 49 
161 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 16 
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arbetar med att öka kunskapen om arbetslivets krav och deras förväntningar på 

skolans elever.162 Ett tredje område inom den verksamhet som rör etablering 

handlar om att förmedla jobb till målgruppen. Detta nämns ofta i genomföran-

deplanerna som något som man vill genomföra genom att ordna arbetspraktik 

till tänkbara framtida arbetsgivare och förmedlingen av företagarkontakter. Vä-

gar till arbetsmarknaden är det UP som tydligast säger sig vilja arbeta med den-

na form av verksamhet i nära samarbete med bland annat ett lokalt plattsätt-

ningsföretag.163

Motivering

Ett viktigt begrepp i Equals programdirektiv som skall genomsyra verksamheten 

är, empowerment.164 Empowerment kan i många av UP:s verksamhet ses som 

liktydigt med att skapa motivation, eller som Andreas Walther et al. väljer att 

kalla det, att återmotivera de ungdomar som förlorat eller saknar drivkraft att 

engagera sig i sin utbildning eller arbetslivsetablering.165 Även om empower-

mentbegreppet tolkas olika i varje UP, både avseende teoretisk inramning och 

praktiskt genomförande så finns det ändå några gemensamma drag. Empower-

ment är hos de studerade UP nästan uteslutande något som riktar sig till den en-

skilde. Den aspekt som empowermentbegreppet historiskt betonat av kollekti-

vets eller gruppens förstärkta makt bortses i dessa sammanhang i stort sett 

helt.166 Det handlar oftast om en slags individualisering av verksamheten, i den 

betydelsen att den enskilde dels skall få inflytande och delaktighet i verksamhe-

ten, dels skall få en ökad självförståelse, självförtroende och kraft att förändra 

sin egen situation. Den motivationsstärkande verksamheten kan hos flera UP 

162 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 25 
163 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 33 
164 Gemenskapsinitiativprogram för Equal Sverige 2000-2006. s. 75-76 
165 Walther, A. et al (2006). s. 32 ff 
166 Se Forsberg, E., Starrin, B. (1997). s. 11 f , samt Trägårdh, L. (2000). s. 41 
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också ses som en förutsättning för de två andra verksamhetsområdena, kvalifice-

ring och etablering. Detta blir kanske mest tydligt i det delprojekt som UP Outs-

tanding planerar bedriva med institutionsintagna ungdomar.167 För dessa ung-

domar är arbetet med att skapa motivation och kraft att förändra sin egen situa-

tion betydligt mer komplicerat utifrån minst två aspekter, dels lever de isolerade 

från samhället, dels är de tvångsintagna.168 Att återmotivera dessa ungdomar 

handlar därför inte i första hand om kvalificeringen inför och etableringen till 

arbetslivet utan om stöd i arbetet med att förändra den egna självbilden och i 

kontakten med myndigheter och det omgivande samhället, något som oftast krä-

ver flera stödpersoners insatser. 

UP:s syn på ungdomars etableringsprocess 

I de sju UP:s genomförandeplaner framträder två delvis motsägande bilder av 

etableringsprocessen. Utgångspunkten för de flesta UP är en i grunden linjär 

uppfattning av hur arbetslivsetablering går till. Denna process har sina givna 

nyckelövergångar som för de flesta innebär att en fas via institutionaliserade 

former länkas till nästa. De faser i en människas liv som nämns och problemati-

seras av UP är grundskolan, gymnasieskolan och arbetslivet. Högskoleutbild-

ning som kvalificeringsfas aktualiseras i princip inte av något UP. Orsaken till 

detta kan finnas både i de omständigheter målgrupperna befinner sig i och i de 

förväntningar som UP har på de målgrupper de arbetar med. Det är följaktligen 

två övergångar som på ett särskilt sätt är i fokus i UP:s genomförandeplaner, 

övergången från grundskola till gymnasieutbildning och övergången från gym-

nasieutbildning till arbetsliv. Bilden av detta i grunden linjära mönster för kvali-

ficering och etablering är inte något som problematiseras i någon vidare omfatt-

ning av UP. Det som särskilt poängteras av de flesta UP är vikten av att ha nå-

167 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 16 
168 Ibid. s. 17 
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gon form av fullgjord gymnasieutbildning för att på så sätt stå bättre rustad och 

möjliggöra en smidigare övergång till ett kommande arbetsliv. 

En annan bild som framträder i beskrivningarna av ungdom och utbildning i 

UP:s genomförandeplaner är hur en allt större grupp ungdomar inte är lika lyck-

osamma som andra i övergångarna till gymnasiet och arbetslivet. Denna andra 

bild används inte i första hand av UP som grund för ett ifrågasättande av den 

förra, mer linjära bilden av etableringsprocessen utan skall snarare ses som ett 

konstaterande, att etableringsprocessen för somliga skiljer sig åt från andras. Det 

handlar alltså inte för UP om att ändra etableringsprocessens grundläggande 

ordning utan verksamhetens mål skall i första hand vara att underlätta för de 

grupper som har problem med sin etableringsprocess.

I talet om vissa faser som t ex grundskole- och gymnasietiden samt arbetslivet är 

det naturligtvis lätt att se dessa som i tid utsträckta perioder i en människas liv. 

Grundskolan sträcker sig över en period av nio år i en människas liv och varje 

gymnasieprogram omfattar tre år. Risken är att övergångarna mellan faserna ses 

som enbart kortvariga händelser. Det vill säga något som sker under en kort pe-

riod, något som händer för att sedan vara över. Det är emellertid inte den bild av 

de övergångar som UP förmedlar. De flesta UP ger istället en mer komplex bild 

av övergångarnas karaktär och hur de i hög grad ses som av varandra avhängiga 

händelser. De beror på de förutsättningar och förhållanden som råder både före, 

under och till viss del efter själva övergången. Detta blir kanske mest synligt i 

övergången från grundskola till gymnasieskola. Idag gör i princip alla ungdomar 

denna övergång.169 Det problem som UP pekar på är att övergången från grund-

skola till gymnasieskola för en allt större grupp inte innebär det den är ämnad att 

göra, nämligen leda fram till fullgjord gymnasieutbildning med slutbetyg. De 

169 Från Skolverkets hemsida, www.skolverket.se Hösten 2003 började 111 000 ungdomar 
gymnasieskolan. Tre år senare, 2006 fick 76 000 slutbetyg, dvs. cirka 2 av 3 ”klarar” gymna-
sieskolan på tre år. Efter fyra års studier höjs andelen med 7-8 procentenheter.  

http://www.skolverket.se
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pekar därför på ett flertal kritiska punkter i de övergångar de arbetar med. Det 

UP främst framhåller i sina genomförandeplaner är problematiken omkring IV-

programmet och dess elever. Den ursprungliga orsaken till varför eleverna blir 

tvungna att söka sig till IV-programmet är att de inte har godkända betyg i 

svenska, engelska och matematik från grundskolan. De flesta UP pekar också på 

den statistiska överrepresentativitet som finns bland dessa elever med bland an-

nat drop-outs, ej erhållna slutbetyg, sämre socialt stöd, ohälsa, riskbeteenden, 

osv. Det som alla UP framhåller som ett fundament i kvalificeringsfasen, full-

gjord gymnasieutbildning, blir därför i UP:s ögon en viktig, kritisk punkt som 

får följder inför nästa viktiga övergång, övergången till arbetslivet. Den bild som 

därför förmedlas av UP är att förutsättningar för de olika övergångarna till stor 

del både hänger ihop med tidigare gjorda övergångar men också innehållet i de 

faser man genomgår. Det är en process som sträcker sig från kvalificering till 

etablering.

Fokus i respektive UP 

Trots att det ovan konstaterats att alla sju UP, om än på olika sätt, kan sägas i 

huvudsak fokusera sin verksamhet på stödet till ungdomars kvalificering och 

etablering med hjälp av motivering är det ändå så att betoningen av dessa fokus-

områden skiljer sig åt mellan UP. Om verksamheten generaliseras framträder två 

kluster, (se figur nedan). I det ena klustret av UP är verksamheten företrädesvis 

fokuserad på kvalificering. I det andra klustret av UP sträcker sig verksamheten 

över både kvalificering och etablering. Alla UP arbetar med motivering, om än 

på olika sätt. 
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DropIn LikaOlika

O      u      t      s      t      a      n      d      i      n g

Framtidsmötet

S                    A                    L                    T

School@work

V ä g a r   t i l l   a r b e t s m a r k n a d e n

- KVALIFICERING - - ETABLERING -

- MOTIVERING -

Figur 2: UP:s positionering i etableringsprocessen

De UP som faller inom ramen för det första klustret med tonvikt på kvalificering

är DropIn, Framtidsmötet, LikaOlika och School@work. De tre första av dem är 

UP där tyngden i partnerskapet kan sägas ligga på kommuner, regionförbund 

och myndigheter. Det faktum att delprojekten för dessa UP i så hög grad riktas 

till gymnasieskolor med inriktning på kvalificering kan sägas ha sin förklaring i 

att det är en verksamhet man redan bedriver och har ansvar för. Även om man i 

genomförandeplanerna planerar för verksamhet som inbegriper och riktar sig 

mot arbetslivet är det inte på samma sätt tydligt i en jämförelse med de UP som 

ryms inom kluster två. School@work har inte på samma sätt sin deltagartyngd-

punkt i kommuner eller myndigheter men hamnar ändå på grund av sin fokuse-

ring på skapandet av alternativa skolmiljöer för ungdomar med kvalificerings- 

och etableringsproblem i detta kluster.170 I kluster två hamnar UP SALT, Vägar

till arbetsmarknaden och Outstanding. De är UP som i högre grad än de andra 

fyra UP i sina genomförandeplaner säger sig vilja arbeta med både kvalificering

och etablering. De tre UP tar dock detta helhetsgrepp på tre skilda sätt. Enkelt 

uttryckt vill SALT i huvudsak arbeta med att anpassa kvalificeringsformerna så 

170 Genomförandeplan för School@work (2002). s. 10-11 
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att de bättre passar ungdomars förutsättningar med det lokala näringslivets god-

kännande.171 Vägar till arbetsmarknaden vill också anpassa kvalificeringsfor-

merna för ungdomarna med näringslivets godkännande men arbetssättet är mer 

individinriktat i det avseendet att man vill följa individen från skola till arbets-

plats på ett mer handfast sätt än SALT vill göra.172 Outstandings arbete med kva-

lificering handlar om alternativa och delvis anpassade skolmiljöer och skolverk-

samhet.173 I arbetet med etablering vill man särskilt betona vikten av mentorer, 

även om man inte använder den benämningen. Man menar att lösningen för 

många ungdomar med djupa utanförskap är att skapa varaktiga relationer till 

människor som kan bistå med myndighets- och arbetslivskontakter. Det finns 

inga tydliga gränser mellan de två klustren. Det handlar mer om att fokuseringen 

i verksamheten i en generaliserad mening ser olika ut i en jämförelse mellan de 

olika UP . 

Sammanfattningsvis arbetar alla UP med stöd till ungdomar i både deras kvalifi-

cerings- såväl som etableringsfas. Det är däremot tydligt att vissa UP, företrä-

desvis de från den offentliga sektorn, mer fokuserar på kvalificeringsfasen än 

vad de gör på etableringsfasen. Alla UP säger sig vilja arbeta med motivering i 

sin verksamhet. I nästa kapitel kommer vi att utifrån den översiktsbild vi beskri-

vit i detta kapitel se närmare på hur UP ser på, och hur de vill lösa problemen 

med ungdomars arbetslivsetablering.

171 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 20-21 
172 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 16-17 
173 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 12-13
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5. Problembilder och lösningsförslag 

Detta kapitel är en fortsättning av resultatet, och kan ses som en fördjupning av 

det föregående kapitlet. Kapitlet börjar med en beskrivning av hur de olika UP 

är organiserade, något som får betydelse för den modell som beskrivs i nästa ka-

pitel. Därefter beskrivs hur UP ser på problemen med ungdomars övergång från 

skola till arbetsliv, hur de arbetar med kvalificering, etablering och motivering. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av de lösningar på etableringsproblemati-

ken som de olika UP presenterar.  

UP:s organisering 

De sju utvecklingspartnerskapen (UP) har alla en unik sammansättning. I Equal-

programmet påpekas vikten av att både små organisationer och lokala och regio-

nala myndigheter tar initiativ till startandet av ett UP.174 De organisationer eller 

myndigheter som ser sig som initiativtagare till ett UP skall särskilt, enligt pro-

gramförfattarna, ”säkerställa att mindre organisationer med nyskapande idéer 

kan komma med i utvecklingspartnerskapen.”175 Det finns alltså ett uttryckt öns-

kemål från Europeiska socialfonden om en bredd i UP både avseende vilka ka-

tegorier av organisationer som ingår men också ifråga om typ av idéer. Även om 

alla de studerade UP visar på bredd och en unik sammansättning i sina partner-

skap, återfinns de initiativtagande organisationerna generellt från två skilda 

samhällsfält, kommun eller regionförbund från den offentliga sektorn eller ideel-

la föreningar från den sociala sektorn. 

174 Gemenskapsinitiativprogram för Equal Sverige 2000-2006. s. 86 f 
175 Ibid. 
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UP Framtidsmötet är exempel på ett UP som har kommuner som initiativtagare 

och som i huvudsak bedriver sin verksamhet på kommunala gymnasieskolor.176 I 

UP har man sedan knutit till sig organisationer som dels har olika intressen i 

projektet, dels kan bidra med kunskap, erfarenhet och i somliga fall kontaktska-

pande verksamhet. Organisationerna som knutits till projektet är lokala företa-

garföreningar och arbetsförmedlingar, representantorganisationer för arbetsgi-

var- och arbetstagarparter samt ett lokalt företag med egen gymnasieskola. I pro-

jektet deltar även en närbelägen högskola med utbildningsinsatser och utvärde-

ring. Både UP DropIn och UP LikaOlika har liknande uppbyggnad av sina part-

nerskap men i deras fall är det kommunförbund som är initiativtagare. I båda 

dessa UP har man som i exemplet UP Framtidsmötet knutit till sig olika intres-

sentorganisationer i sina projekt. Organiseringen av verksamheten skiljer sig 

däremot åt mellan de två senare exemplen. UP DropIn liknar till stor del UP 

Framtidsmötet med lokal verksamhet riktad till tre gymnasieskolor medan UP 

LikaOlika inte i egentlig mening bedriver egen verksamhet. De utlyser istället 

projektpengar inom ramen för den inriktning och de mål man har med sitt UP.  

De fyra andra studerade UP har en eller flera föreningar som initiativtagare. Alla 

dessa föreningar återfinns mer eller mindre inom den sociala sektorn. I UP Vä-

gar till arbetsmarknaden är det t ex den ideella föreningen Basta Arbetskoopera-

tiv som är initiativtagare till projektet. Kooperativet ägs och drivs av åttio f.d. 

missbrukare och fungerar som ”navet” i UP:s verksamhet.177 Två närbelägna 

kommuner, Lunds universitet, Fryshuset i Stockholm och ett lokalt plattsätt-

ningsföretag deltar också som partners. Verksamheten i UP är starkt kopplad till 

den verksamhet som bedrivs i kooperativet. Det handlar om att stödja grupper av 

människor som har erfarenheter av svårigheter och misslyckande både i under-

visningssystemet och i sin etableringsprocess till arbetslivet. Grundidén i UP 

176 Genomförandeplan för Framtidsmötet (2002). s. 45-47 
177 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 11 
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Vägar till arbetsmarknaden handlar både om att genom en förkortad och indi-

vidanpassad yrkesutbildning ge deltagarna en godkänd utbildningsexamen som 

kan räcka för en anställning och att hjälpa dem till praktikplats och en egen an-

ställning. Yrkesutbildningen, kallad YES-utbildning, bedrivs ute på Basta Ar-

betskooperativ men också i de två deltagande kommunerna samt i modifierad 

form på Fryshuset. På Lunds universitet vill UP föra in brukarperspektivet i so-

cionomutbildningen. Syftet är att låta de f.d. missbrukarna från kooperativet ge 

sin bild till blivande socialtjänstemän om hur de upplevt kontakten med den 

kommunala socialtjänsten. I UP Vägar till arbetsmarknaden och de tre andra UP 

inom den sociala sektorn har verksamheten en stark koppling till de idéer och 

den ideologi man leds av, den erfarenhet och den verksamhet man bedriver i den 

egna organisationen. En annan gemensam nämnare i dessa fyra UP är att varje 

deltagande partners antingen har ansvaret för ett delprojekt i UP:s verksamhet, 

eller så är man en aktiv deltagare i UP:s huvudprojekt. Det UP som till viss del 

skiljer sig från denna beskrivning är UP School@work där omfattningen i de 

olika skolornas deltagande, förutom att bistå med elever, inte är tydligt uttryckt i 

genomförandeplanerna. I övrigt är verksamheten i UP School@work på ett lik-

nande sätt som i UP Vägar till arbetsmarknaden uppbyggd kring ett koncept, i 

detta fall flygplanstillverkning som motivationsförhöjande faktor. 

Syftet med verksamheten i dessa två UP men även i de två andra som befinner 

sig inom den sociala sektorn, UP Outstanding och UP SALT, är att på olika sätt 

stödja det koncept man har. Detta sker genom att omsätta konceptet i praktisk 

verksamhet, skapa goda exempel, men också att utveckla och finna spridning för 

konceptet. UP Outstanding skiljer sig till viss del i det avseendet från de tre 

andra UP eftersom de har flera ideella föreningar som partners med lång erfa-

renhet inom främst rehabiliteringsområdet. Flera av dessa partners har som en 

följd av en långvarig verksamhet också hunnit utveckla idéer och koncept inom 

sitt arbetsområde. Detta är något som på ett tydligt sätt framkommer i UP Outs-
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tandings genomförandeplan. I beskrivningen och exemplifieringen av den socia-

la problematik många unga människor tvingas genomgå är det tydligt att Outs-

tanding menar sig ha ett svar på detta. Många meningar i det textsammanhanget 

börjar med ”Vi menar att…” och efterföljs av principiella lösningar på växlande 

typer av problematik.178 De ger intrycket av att de uttalar sig i kraft av sin erfa-

renhet.

Det är också tydligt att utvecklingen och spridningen av deras koncept är cent-

ralt i UP SALT. I deras genomförandeplaner uttrycks målet att utveckla den vali-

deringsverksamhet som bedrivs vid Skellefteå kommun/CV tillsammans med 

den OCN-modell som man samarbetar med National Open College Network om. 

Det mål som uttrycks handlar inte bara om att sprida resultat och koncept verti-

kalt till ”institutionell, politisk eller administrativ nivå” utan också horisontellt 

genom det nätverk som man ingår i, dvs. att konceptet börjar användas av andra 

aktörer inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.179 Utvecklingen av kon-

ceptet är inte bara en fråga om en önskan att få spridning på de goda exempel 

man tagit fram utan handlar också om föreningens eller företagets överlevnad. 

De studerade UP uppvisar även flera olika strategier att genom spridande av sitt 

koncept konsolidera sin egen verksamhet. Att skapa universitetskurser, som 

ovan nämnts, med ett ”inbyggt” brukarperspektiv riktat till blivande socialtjäns-

temän är ett sätt som UP Vägar till arbetsmarknaden använder för att få sprid-

ning av sitt koncept. Ett av de delprojekt som UP School@work bedriver, kallat 

ProSeed, handlar om att finna finansieringsformer för aktörer inom den sociala 

ekonomin efter projekttidens slut. Man hänvisar till EU-kommissionens önske-

mål ”om att man inom unionen skall försöka finna innovativa metoder för att 

stödja utvecklandet av finansieringsmodeller som inte är beroende av bidrag för 

178 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 15 
179 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 41 
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dess långsiktiga överlevnad.”180 Ett uttalat mål inom UP School@work är också 

att få delprojektet Siljan Flying Cirkus att ekonomiskt överleva. 

UP:s beskrivning av problembilden  

Målet för den europeiska sysselsättningsstrategin är att uppnå en hög sysselsätt-

ningsnivå.181 För att nå detta mål är det därför viktigt att kompetensnivåerna höjs 

för både arbetslösa och sysselsatta grupper. Problemet är dock inte enbart hänvi-

sat till utbildnings- och kompetensgrader utan man menar att utestängning och 

diskriminering är viktiga orsaker till att så många befinner sig utanför eller har 

en osäker ställning på arbetsmarknaden. De sju studerade UP ger generellt ut-

tryck i sina genomförandeplaner för båda dessa perspektiv på svårigheten för 

ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden, dvs. brister i kompetens- och 

kvalificeringsgrad samt diskrimineringsrelaterade erfarenheter. UP DropIn anger 

tonen i sitt projekt redan i valet av namn och inriktning på projektet, diskrimine-

ringsrelaterad ohälsa.182 Man säger sig också vilja arbeta med både ”strukturer

och attityder som utestänger, diskriminerar och kan leda till ohälsa.”183 Man 

börjar sin beskrivning av problem- och verksamhetsområde med att ställa frågan: 

Är det samhällets, skolans eller individens fel att avhoppen från gymnasieskolor i 

landet ökar? Vad händer med hälsan, inställningen till samhället och till egna re-

surser hos ungdomar som kontinuerligt värderas, grupperas, systematiseras och 

bedöms som otillräckliga av föräldrar, skola och arbetsliv?184

Även om det finns en förståelse inför problemets komplexitet väljer UP DropIn

att förklara problemet genom att fokusera på sambandet mellan, att en allt ökan-

180 Genomförandeplan för School@work (2002). s. 15 
181 Gemenskapsinitiativprogram för Equal Sverige 2000-2006. s. 31 
182 Genomförandeplan för DropIn (2005). s. 8 
183 Ibid. 
184 Ibid. s. 9 
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de del av ungdomar inte lyckas med sin kvalificering och därmed försämrar sina 

chanser till en smidig övergång till arbetslivet, och olika former av diskrimine-

ring. Det problemområde man sedan väljer att fokusera på i sin verksamhet är 

dock inte diskriminering i sig utan snarare det man ser som diskrimineringens 

konsekvenser, i deras fall ohälsa och riskbeteende. De målgrupper som verk-

samheten sedan riktas till är både de elever som identifieras som riskgrupp men 

också den personal som arbetar med dessa riskgrupper. De insatser som anses 

viktiga för dessa personalgrupper är fortbildning och handledning ”för att skapa 

en tryggare arbetsroll i mötet med ungdomar.”185 Den fråga som kan ställas i 

detta sammanhang är om denna riktade insats i verksamheten har ett samband 

med det tidigare nämnda syftet att motverka ”strukturer och attityder som ute-

stänger, diskriminerar och kan leda till ohälsa.”186 Vems attityder är det man 

åsyftar och vem är bärare av de strukturer som diskriminerar? 

UP LikaOlika konstaterar frankt att ungdomsarbetslösheten ”huvudsakligen [be-

ror] på att de[t] finns alltför få arbetstillfällen att tillgå i förhållande till den 

stora grupp som står utanför arbetsmarknaden.”187 Man ansluter sig också till 

föreställningen att problemet med många ungdomars svårigheter att etablera sig 

på arbetsmarknaden är starkt avhängigt kompetens. Det blir därför utbildnings-

systemets uppgift att tillhandahålla den utbildning som efterfrågas av näringsli-

vet. När UP LikaOlika sedan beskriver problemen och målen i sina olika delpro-

jekt lägger man en liknande betoning på system- och processnivå. I ett av del-

projekten vill man arbeta med organisatorisk samsyn, samverkan och samarbete. 

Projektet syftar till att genom en högre grad av samverkan, flexibilitet och 

kommunikation mellan institutioner och regelverk underlätta för enskilda indi-

185 Ibid. s 10 
186 Ibid. s. 8 
187 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 27. Ord eller bokstäver inom hakparenteser [] 
indikerar tillägg som inte ursprungligen finns i texten men som är tillagda av mig för att göra 
texten mer läsbar, dock utan att för den skull förändra originalbetydelsen. 
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vider att få det stöd de behöver utan att riskera att hamna mellan stolarna eller att 

slussas mellan olika instanser. I argumenteringen för verksamheten ställer man 

sig frågorna: 

Hur kan man skapa ett system som gagnar individ, utbildningssamordnare så väl 

som arbetsliv? Hur kan man undvika att människor hamnar mitt emellan system 

och trots utbildning, förmåga och önskan inte finner en väg in på arbetsmarknaden? 

En sådan samverkan skulle bespara både individ och samhälle stora kostnader, 

både emotionella och ekonomiska.188

Problemet handlar om att individen riskerar att inte få det stöd den behöver och 

man menar att orsaken till detta främst återfinns på systemnivå. Det är genom att 

förändra systemen som stödinsatser kan underlättas. I ett annat av delprojekten, 

Lära på nya sätt,189 framhålls vikten av ett utvecklingsinriktat lärande. Det som 

är signifikant för denna typ av lärande är ett ”ifrågasättande och prövande för-

hållningssätt” och att i högre grad ”lära sig att formulera problem och inte en-

dast lösa givna problem.”190 Ett utvecklingsinriktat lärande ställs mot ett an-

passningsinriktat lärande där lärandet mer är inriktat på förvärvandet av givna 

kunskaper och anpassning till givna förhållanden. Det antagande man sedan gör 

i UP LikaOlika är att ett utvecklingsinriktat lärande på ett bättre sätt kan förbe-

reda elever till att ta ett eget ansvar för sin egen utveckling, och därmed under-

lätta övergången från skola till arbetsliv. Ansvaret för genomförandet och inför-

livandet av det pedagogiska konceptet ligger däremot i hög grad på processnivå, 

dvs. på lärare och skolpersonal. Detta nämns mer som i en passus; ”lärares eller 

ledningens stöd antas också kunna främja ett utvecklingsinriktat lärande.”191

Problemet beskrivs som att traditionell förmedlingspedagogik inte lyckats fram-

188 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 30 
189 Delprojektet kallas också för ”Lära på olika sätt”. Genomförandeplan för LikaOlika (2005). 
s. 31, 37. 
190 Ibid. s. 21 
191 Ibid. s. 22 
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bringa de nödvändiga verktyg som kan skapa en entreprenörsanda eller företag-

samhet hos ungdomar. Underförstått ses alltså etablering till arbetslivet som en 

komplex process, något som kräver ett företagsamt förhållningssätt. 

UP SALT använder metaforen som verktyg i beskrivningen av den problematik 

som ungdomar av idag har i övergången från skola till arbetsliv.192 Man liknar 

övergången vid ett landskap som till sitt utseende i hög grad förändrats. De insti-

tutionaliserade utbildnings- och arbetsmarknadssystemen liknas vid en motorväg 

som, ett föränderligt landskap till trots, fortfarande behållit mycket av sin form 

och sina uttryck. Traditionellt menar UP SALT att ”lösningen” till stor del har 

handlat om att återföra de ungdomar som kört i diket till vägen. Detta har kallats 

att man arbetar för social inklusion. UP SALT vill hellre tala om social expan-

sion.193 Problemet, som man ser det, är inte i egentlig mening att ungdomar 

hamnat utanför vägen, utan att den terräng de nu kör i, inte ses som en framkom-

lig väg. Utgångspunkten är alltså inte att det är fel på ungdomarna utan på det 

system som inte lyckas ta tillvara de kunskaper och kompetenser som de förfo-

gar över. Det sätt som man vill lösa detta på är att skapa modeller för erkännan-

de och validering av ungdomars kunskaper som kan ses som kvalificerande inför 

etableringen till arbetslivet. På ett sätt viker UP SALT inte av från den allmänna 

föreställningen om arbetslivets kompetenskrav, man vill bara vidga begreppen 

för de regler och förhållningssätt som avgör vad som kan anses vara godkänd 

kvalificering.

I UP Outstanding belyser man på ett särskilt sätt problematiken för dem som av 

en eller annan anledning står långt utanför arbetsmarknaden.194 I deras beskriv-

ning av utanförskapet framhåller man främst komplexiteten i problembilden. Det 

är inte bara samhällsinstitutionernas otillräcklighet som beskrivs utan också de 

192 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 9 
193 Ibid. s. 15 
194 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 15 
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enskilda individernas ofta komplicerade situation med avsaknad av sociala nät-

verk som både orsak och verkan. Man vill också särskilt belysa kvinnors utsatt-

het i ett socialt och arbetsmarknadsmässigt utanförskap. Trots detta ligger fokus 

på systemnivå i den problembild som UP Outstanding vill betona. Man framhä-

ver att problemet med att de samhällsaktörer som verkar inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsområdet inte lyckas förhindra utanförskap inte i första hand är en 

resursfråga utan snarare en fråga om organisering och samordning. På ett lik-

nande sätt som UP LikaOlika lyfter man upp bristerna i samordning mellan 

samhällsinstitutioner som en av de bidragande orsakerna till avsaknad av resultat. 

Det som kan sägas vara UP Outstandings clou handlar om vikten av helhetssyn 

och kontinuitet. 195  Detta är något man kopplar ihop med problemen med 

ett ”sektoriellt” tänkande. Detta är också något som uttrycks utifrån en lång erfa-

renhet av att ha arbetat med ungdomar i både missbruk och högre grader av 

utanförskap. De menar att dessa gruppers utanförskap kräver större insatser från 

många aktörer men också att dessa aktörers verksamhet samordnas över en lång 

tid. Om UP SALT förordar social expansion kan vi säga att UP Outstanding fö-

respråkar social extension, i betydelsen utsträckning över tid. Detta är något man 

menar bara är möjligt genom samordning av insatser men också att man gör det 

möjligt för andra aktörer att träda in på banan. I detta ligger en slags självre-

kommendation eftersom de aktörers kompetens man efterfrågar till stora delar är 

liktydigt med den egna verksamheten inom den sociala ekonomins fält. De för-

tjänster som aktörer inom den sociala sektorn kan erbjuda handlar ofta om att 

kunna gå utanför 40-timmarsveckan och att bygga varaktiga kontakter som kan 

inbegripa mer än bara ”professionellt” stöd.

UP School@work ifrågasätter inte ”det etablerade systemet” för kvalificering 

och etablering. Tvärtom konstateras att med ”otillräckliga slutbetyg från grund-

skola eller ofullständig gymnasieutbildning och utan arbetslivserfarenhet är 

195 Ibid. 
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chanserna idag emellertid små att finna ett tillfredsställande arbete.”196 De ser 

istället att problemet snarare handlar om skolans svårighet att motivera och in-

tressera vissa elever som hellre ”vill… tillägna sig kunskap på annat sätt eller 

söka sig ut i arbetslivet direkt efter grundskolan.”197 UP School@work beskriv-

ning av utbildningssystemets svårigheter att anpassa sig till en förändrad situa-

tion liknar den beskrivning UP SALT gör. Men där UP SALT föreslår systemför-

ändrande åtgärder föreslår UP School@work en mer ”handgriplig” lösning. I 

projektet vill man skapa en alternativ ”skola” där just de teoretiska element man 

menar att dessa elever saknar intresse för, dels tonas ned, dels ”smygs” in i en 

mer praktisk och processliknande miljö. Genom att bygga flygplan och skapa 

en ”upplevelseindustri” omkring detta vill man skapa motivation bland eleverna 

så att de tar till sig de teoretiska ämnena. Ett exempel på detta är s.k. infärgning, 

vilket innebär att man t ex använder sig av engelska flygplansritningar och på så 

sätt integreras engelskan som skolämne i det övrigt praktiska arbetet.198

Skolan – en tid för kvalificering 

Hos UP Framtidsmötet är verksamheten förlagd till tre gymnasieskolor och till 

de elever som har problem med sin skolgång, och menar man, därmed även med 

övergången till arbetslivet. I projektet vill man därför arbeta preventivt med ele-

ver från IV/PRIV-programmet. De menar att det kan finnas system-, process- 

och individrelaterade faktorer som tänkbara förklaringsorsaker till en bristfällig 

skolgång. I genomförandeplanen för man ett resonemang som går ut på att sy-

stem- och individrelaterade faktorer många gånger kan vara svåra att förändra 

och påverka för kommun och skola. De processrelaterade faktorerna ses däremot 

som något som ligger inom ens ansvars- och påverkansområde och det är orsa-

196 Genomförandeplan för School@work (2002). s. 7 
197 Ibid. 
198 Ibid. s. 11 
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ken till varför man väljer att i sin verksamhet bl.a. fokusera på kunskapsutveck-

ling för lärare, utveckla arbetssätt och relationer mellan skolpersonal och ele-

ver.199 Det övergripande målet för verksamheten är att ingen elev skall lämna 

skolan utan att ha ”en realistisk handlingsplan för fortsatta studier eller arbe-

te.”200 Detta mål skall nås på två sätt, dels genom att på olika sätt göra lärare och 

skolpersonal bättre rustade i arbetet med att stödja eleverna och genom att arbeta 

för ökad kunskap om arbetslivet. Den verksamhet man bedriver i projektet går i 

egentlig mening inte utanför den verksamhet man normalt bedriver på skolorna. 

Målet är att bli bättre på att motivera de elever som saknar intresse och drivkraft 

i skolarbetet.  

UP DropIn väljer att i stora drag göra en liknande bedömning som UP Fram-

tidsmötet gör. Det är många elever som av flera orsaker inte lyckas med sin kva-

lificeringsfas, i det avseendet att eleverna antingen hoppar av gymnasieutbild-

ningen eller saknar slutbetyg vid avslutad utbildning. Man väljer att se dessa 

problem som diskrimineringsrelaterade, och den del av problemet som man se-

dan väljer att arbeta med, är den del man i realiteten har möjlighet att påverka, 

dvs. de arbetsprocesser som finns inom skolans väggar. Även om UP DropIn i 

sitt projekt väljer att fokusera på ohälsa och riskbeteenden handlar projektet 

ändå i huvudsak om samma sak som för Framtidsmötet, nämligen att motivera 

de elever som befinner sig i riskzonen till att klara av sin kvalificeringsfas så att 

de står bättre rustade inför övergången till arbetslivet. 

UP LikaOlika har en väl genomarbetad teoretisk underbyggnad i sin projektbe-

skrivning. Det finns en stor bredd i deras verksamhet och tyngdpunkten ligger 

främst i deras teoretiska ansats om det utvecklingsinriktade lärandet och gräns-

zonens aktörer. Även om flera av deras delprojekt riktar sig till utveckling av 

199 Genomförandeplan för Framtidsmötet (2002). s. 15 
200 Ibid. s. 9 
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lärlingsutbildning och arbetspraktik, områden som rör etableringsfasen, finns det 

ändå ett fokus på kvalificering, dvs. de utgår i huvudsak från att de verktyg ung-

domar behöver inför övergången till arbetslivet ges inom utbildningssystemet. 

Enligt UP LikaOlika handlar detta om att eleverna lär sig att ta sig an uppgifter 

utifrån ett visst synsätt, det utvecklingsinriktade. Ett annat exempel på detta är 

det arbetsområde som handlar om att genom olika metoder lära ungdomar att 

göra rätt val av utbildning så att valen både svarar på en reell efterfråga från ar-

betsmarknaden men också motverkar den generella könssegregeringen på ar-

betsmarknaden.

UP School@work med initiativtagande partner från den sociala sektorn har en 

verksamhet som främst rör kvalificering men den ”lösning” man vill presentera 

skiljer sig något från de andra UP som också fokuserar på kvalificeringsfasen. 

Utifrån en generaliserad syn på ungdomar från IV-programmet och deras förhål-

lande till skola väljer UP School@work att istället för att arbeta motivationsför-

höjande inom skolan vill man skapa en alternativ ”skola” med de motiverande 

element som man menar att den formella skolan saknar. Detta är det sätt som UP 

Vägar till arbetsmarknaden också gör. Man menar: 

För att minska antalet ungdomar som lämnar skolan och för att underlätta för dem 

som återvänder till utbildning efter en lång tids frånvaro krävs nya pedagogiska 

former.201

Den fråga man ställer sig inom projektet är: ”Går det att hitta/skapa ett alterna-

tivt sätt att ge dessa ungdomar en godkänd yrkesutbildning som underlättar in-

trädet på arbetsmarknaden?”202 YES-utbildningen är svaret på den frågan, me-

nar Vägar till arbetsmarknaden. Till skillnad från gymnasieskolans yrkesförbe-

redande treåriga program sträcker sig YES-utbildningen bara över ett år men 

201 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 10 
202 Ibid. s. 12 
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leder trots det ändå till intyg eller betyg godkända av arbetsmarknadsparterna. I 

projektet lägger man stor vikt vid två faktorer. Utbildningen skall ha en stark 

koppling till arbetsliv, genom en hög andel arbetspraktik och förmedlande ar-

betslivskontakter. Det andra är den betoning på egenmakt och samhällsanalys 

som ges i utbildningen. Även om utbildningen är individualiserad i betydelsen 

att den anpassas till varje elevs förhållanden och förutsättningar kan man också 

tala om kollektiv anpassning till en ungdomsgrupp med hög grad av utanförskap. 

Utbildningen är inte bara förkortad i tid med tanke på den aversion många kän-

ner inför skolan, den vill också förmedla de verktyg som UP Vägar till arbets-

marknaden ser som viktiga för denna målgrupp att ha, inte minst i kontakten 

med myndigheter. I utbildningen arbetar man t ex med attityder och frågor om 

vem som har makt i samhället.203

I UP Outstanding menar man att det finns två orsaker till problematiken inom 

skolan. För det första gör inte den formella skolan ett tillräckligt bra arbete. Man 

menar att den formella skolan måste bli bättre på integrationen mellan teori och 

praktik men också att pedagogiskt utveckla individualiseringen inom skolan. 

Med det senare menar man att det är viktigt att det skapas en förståelse för olika 

inlärningsstilar.204 För det andra är många ungdomar ”skoltrötta och studieomo-

tiverade.”205 Det som kan utläsas ”mellan raderna” är att man menar att det be-

hövs studiealternativ för vissa elever. Det kan enligt UP Outstanding betyda fle-

ra saker, en högre grad av arbetsplatsförlagd utbildning och en individuellt an-

passad utbildningsplan efter förmåga något som man menar kräver ”nya under-

visningsformer.”206 UP Outstanding visar i sitt projekt på olika sätt att förverkli-

ga denna strategi. I ett av delprojekten på en skola arbetar man med mindre klas-

ser, närmare kontakt mellan lärare och elever. Man satsar mer resurser på speci-

203 Ibid. s. 17 
204 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 18 
205 Ibid. s. 19 
206 Ibid. 
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allärar- och kuratorsfunktioner. På den skolan har man också ett väl utvecklat 

arbete med APU, (arbetsplatsförlagd utbildning). I ett annat av delprojekten vill 

man arbeta med ungdomar i en alternativ skolmiljö. Verksamheten har elevernas 

individuella situation som utgångspunkt och huvudmålet är återmotivering. I två 

av de sex olika delprojekten arbetar man med ungdomar som befinner sig på in-

stitution. I detta arbete vill man fokusera på en ökad grad av individualisering av 

utbildningen men också utbildningens koppling till livet efter skolan och institu-

tionsvistelsen.  

Det som karaktäriserar de undersökta UP är att alla identifierar de problem som 

finns i skolan med det faktum att många elever inte lyckas uppnå de mål som 

man menar behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla UP kan också i 

någon mening sägas gräva där de står, i den meningen att man verkställer de 

idéer man har för förbättring och åtgärdar de problem man har i den egna verk-

samheten. Dessa skilda utgångspunkter skapar både möjligheter och begräns-

ningar.207

Att stödja etablering till arbetslivet 

De studerade UP uppmärksammar alla den problematik som finns i etablerings-

fasens olika delar men de förslag till åtgärder de beskriver skiljer sig från var-

andra i en del avseenden. Av de åtgärder som föreslås kan en mer allmän upp-

delning göras i åtgärder av preventiv och av förmedlande karaktär. Den förra kan 

sägas ha sin betoning på att på olika sätt förbereda ungdomarna inför etablering i 

arbetsliv. Det kan förutom ren ämnesutbildning handla om kunskap om arbetsliv, 

verksamhet med syfte att verka motivationsförhöjande, arbetspraktik och arbets-

207 Något om dessa möjligheter och begränsningar redovisas i kapitel sex i den idealtypiska 
modellen. Bland annat handlar det om behovet av legitimering av den egna verksamheten 
men också alternativa inslag i en verksamhet som behöver utvecklas. 
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livskontakter, osv. Den senare handlar mer om att aktivt utveckla kontakter mel-

lan skola eller utbildningsenhet och näringsliv, det handlar också om att syn-

liggöra de kvalifikationer som ungdomarna besitter för arbetslivets representan-

ter men även att förmedla anställningar. Viktigt att påpeka är att gränserna mel-

lan vad som kan anses som preventiva respektive förmedlande åtgärder skall 

med nödvändighet ses som flytande.  

UP Framtidsmötet och UP LikaOlika betonar vikten av att ungdomar känner till 

hur arbetsmarknaden fungerar, innan de själva skall ut för att möta den. UP be-

tonar olika aspekter av denna förberedande verksamhet, först och främst vikten 

av att kunna göra val för sin framtid som dels har anknytning till de egna öns-

kemålen och förutsättningarna, dels till de behov som finns på arbetsmarknaden. 

Det är även viktigt att de val som görs också kan bidra till att en könssegregerad 

arbetsmarknad bryts. För de flesta UP är det också viktigt att det knyts kontakter 

mellan utbildningssystemets och näringslivets representanter. UP DropIn vill 

samarbeta med ett gymnasium vars pedagogiska idé ”bygger på…små skolor, 

god praktisk handledning och gott branschsamarbete med olika branscher så-

som VVS, måleri, el, motor, lås och larm.”208 De tänker dra nytta av deras erfa-

renheter och utveckla ett liknande arbete inom de tre gymnasieskolor som deltar 

i de egna projekten. 

Något liknande beskriver UP Outstanding i sitt delprojekt på gymnasieskolan 

Futurum.209 De menar att arbetsplatsförlagd utbildning, APU, kan vara särskilt 

viktig för de studietrötta och omotiverade eleverna. Det är oftast också viktigt att 

stöd ges till att finna dessa arbetspraktikplatser, som ett led i att bli motiverad 

inför sin etableringsprocess. UP Vägar till arbetsmarknaden ser även den nära 

kontakten med arbetslivet som avgörande för att lyckas med stödet till ungdo-

208 Genomförandeplan för DropIn (2005). s. 33 
209 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 19 
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mars etableringsprocess. Deras verksamhet kan inte bara ses som förberedande i 

det avseendet att de hjälper elever med praktikplatser utan i deras fall rör det sig 

kanske mer om ett slags förmedlande stöd. Detta sker i två steg, dels är YES-

utbildningen godkänd av branschen vilket leder till att den också är känd av 

branschen, dels arbetar de mot praktikföretag inte enbart med avsikt att förmedla 

praktik utan även med förhoppning om framtida anställningar. UP SALT kan i 

någon mening också sägas likna UP Vägar till arbetsmarknaden i tre avseenden; 

1) De har tagit fram ett koncept som är individanpassat i den bemärkelsen att det 

utgår från individens status avseende kunskapsutveckling, 2) Konceptet är god-

känt och utarbetat i nära samarbete med branschen, 3) Det finns en idé att kon-

ceptet om utbildning/validering skall innebära ett viktigt och praktiskt stöd i 

dessa ungdomars etablering och leda till anställning. Dessa båda UP menar där-

för att det stöd som ungdomar idag behöver inte bara handlar om kvalificering 

för att möta etablering, utan det handlar lika mycket om stöd i själva etablerings-

fasen.

UP LikaOlika bygger teoretiskt sin verksamhet på begrepp om gränszonen och 

dess aktörer.210 I teorin utgår man från att skola och arbetsliv är två skilda sfärer 

och att dessa gränser utgörs av diverse objekt, t ex dokument, artefakter, begrepp, 

verktyg m.m. och att det finns aktörer, ”boundary crossers” som kan röra sig 

mellan båda dessa sfärer. Några exempel på aktörer som ungdomar i gränszonen 

mellan skola och arbetsliv kommer att möta är arbetsförmedling, försäkringskas-

sa, kommuners arbetsmarknadsavdelningar, vuxenutbildning eller socialkontor.  

Projektet LikaOlika handlar till del om myndighetssamverkan mellan det arbets-

marknads- och utbildningspolitiska området där statliga och kommunala intentio-

ner och regelverk (det som brukar benämnas stuprörspolitik) inte är synkronisera-

210 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 20-21 
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de vilket drabbar den enskilde likväl som det hindrar offentlighetens maximala re-

sursutnyttjande.211

Man menar alltså att det finns anledning att söka påverka de aktörer som på ett 

särskilt sätt är synonymt med gränszonen, den zon eller del av livet som det för 

många ungdomar finns mycket lite beredskap för. Utmaningen ligger i att sam-

arbeta och koordinera resurser, både för ökad effektivitet men också till gagn för 

den enskilde. Detta är tankegångar som också delas av UP Outstanding. Som 

tidigare påpekats ser inte UP Outstanding problemet som ett resursproblem utan 

snarare som en samordningsproblematik som de menar bottnar i ett slags ”revir-

tänkande”.212 Dessa förslag till underlättande för ungdomars etablering ligger 

mer på en systemnivå än en individnivå. Fokus är i första hand riktat till system-

förändringar inom och mellan myndighetssamverkan men som kan få positiva 

konsekvenser för de individer som är föremål för deras tjänster. 

Sammanfattningsvis ser vi hur olika UP ser olika typer av lösningar på den del 

av etableringsprocessen som rör själva övergången. Generellt finns det en över-

vikt av preventiva åtgärdsförslag som går ut på att förebereda ungdomar för ar-

betslivet. Generellt ser man att den viktigaste delen av detta är den formella ut-

bildningen, en avslutad gymnasieutbildning är trots allt viktigast att ha inför ar-

betsetableringsfasen. Men det finns sedan många andra åtgärder av stöd som kan 

underlätta övergången. Det handlar både om att hitta andra former för kvalifice-

ring men också om att låta ungdomarna på olika sätt ”möta” arbetslivet, i form 

av arbetspraktik och kunskap om arbetslivets krav och förutsättningar. Några av 

UP ser också längre, de menar att många ungdomar behöver mer stöd än preven-

tiva åtgärder. Det behövs ”handgripligt” stöd och en slags ”förmedlande” verk-

samhet för att dessa ungdomar skall lyckas med sin arbetslivsetablering. 

211 Ibid. s. 26 
212 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 15 
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Empowerment – en modell för motivering 

Alla UP använder inte begreppet empowerment i sina ansökningshandlingar 

men principen som sådan finns alltid med och då främst i formen av deltagande. 

Det handlar om att låta målgrupperna få möjlighet att delta och påverka i både 

planering och utförande av verksamheten. UP DropIn beskriver detta på följande 

sätt:

Empowerment är en central princip för DROPIN partnerskapet och det handlar 

om att målgrupper och målgruppsorganisationer har getts möjligheter och resurser 

att medverka i beslutsprocessen och i drivandet av verksamheten. I DROPIN pro-

jektet är det framförallt elever utan gymnasiebetyg som är den primära gruppen av 

utestängda i arbetslivet. Elever har varit med i planering och genomförande av 

projektet. Gymnasieeleverna har upplevt att de är värdefulla och kan fatta egna 

beslut. Genom att ha fått en djupare insikt om egna känslor och förmåga till att ut-

trycka dem har det blivit lättare att uppleva mer delaktighet, handlingskraft och 

motivation.213

I UP School@work kopplas empowerment ihop med brukarinflytande. Det 

handlar om att stödja den enskilde i dennes personliga utveckling genom att låta 

denne delta och få möjlighet att påverka verksamheten. Det är metoden, i deras 

fall praktiskt projektarbete med betoning på flygplansbygge, som i sig motiverar 

den enskilde att gå från låg till hög motivation och på så sätt ”…växa som indi-

vider och ta eget ansvar för sitt lärande…”214 Det finns alltså en tanke hos 

School@work, men också hos flera av de andra UP, att ett formaliserat under-

visningssystem, typ one-size-fits-all inte passar för alla ungdomar och att när 

den enskilde istället ges möjlighet att medverka i planering av den egna verk-

samheten och dess innehåll får detta en motiverande effekt.  

213 Genomförandeplan för DropIn (2005). s. 38 
214 Genomförandeplan för School@work (2002). s. 9 
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I UP Vägar till arbetsmarknaden talar man om resursmobiliserande egen-

maktstänkande. Deras pedagogiska modell bygger på idén om att för människor 

som återvänder till skola efter en lång tids frånvaro behövs nya pedagogiska 

former. De skriver: 

Yes bygger på en grundfilosofi där utbildningen ska ses som ett medel för utsatta 

människor att åter ta makten över sig själv. Målet är att de genom utbildning ska 

få en positiv självbild och bli stärkta i sin yrkesroll. Vikten av att erövra ett språk 

och på så vis förmågan att kommunicera med andra, har en central betydelse.215

En stor del av den målgrupp de vänder sig till har erfarenhet av långa och grava 

utanförskap på grund av missbruk, kriminalitet och sociala problem. Man talar 

därför inte bara om att motivera deltagarna, utan de behöver många gånger hjälp 

med att bygga upp en ny identitet. Arbetet med empowerment får därför en del-

vis annan betoning än arbetet i de ovan nämnda UP. Om man i andra UP tänker 

sig att deltagande i planering av verksamhet, möjlighet till påverkan och använ-

dandet av andra pedagogiska former skall stimulera ungdomarna till ökad moti-

vation och en vilja att fortsätta eller återuppta etableringsprocessen, är motiver-

ing för UP Vägar till arbetsmarknaden något mer än att bara väcka ungdomar-

nas lust. Empowerment blir därför en fråga om både att motivera men också att 

utrusta de deltagande med de verktyg de behöver för sin etableringsprocess. I 

deras fall betyder det att få ett språk som kan användas i kommunikation med 

t ex myndigheter, det betyder också kunskap om hur makt fungerar i samhället, 

osv. Detta sätt att arbeta med empowerment använder sig också UP Outstanding

av, särskilt i arbetet med institutionsungdomar. För dessa ungdomar är det vik-

tigt att de får möjlighet att skapa nya kontaktnätverk av människor, inte minst 

utanför anstalten. Det är viktigt för att livet efter tiden på institution skall kunna 

lyckas. Det som särskilt innebär en paradox situation för dessa ungdomar och 

215 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 10 
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arbetet med empowerment är det faktum att de befinner sig i en situation de inte 

valt själva och att någon annan med nödvändighet bestämmer många av de för-

utsättningar som råder under institutionsvistelsen. Men man menar att detta inte 

behöver motsäga att ungdomarna: 

…innehar kraft och förmåga att vara delaktiga i planeringen kring sitt eget liv. 

Däremot behöver de få kunskap och verktyg för hur man gör detta samt hur man 

successivt kan fatta allt större beslut kring sin framtid. Genom att spegla sig i so-

ciala nätverk och förtroendefull gemenskap med andra människor växer självkäns-

lan.216

I Equalprogrammets direktiv står empowerment oftast för deltagande och påver-

kansmöjligheter i de pågående projekten för de ungdomar som deltar. I de olika 

UP understryker man empowerment som både mål och medel i den egna verk-

samheten. På ett sätt lyfts det individualiserade förhållningssättet fram som ett 

mål i sig, eftersom det ger de deltagande ungdomarna möjligheter att påverka sin 

egen tillvaro i projekten men på samma gång är det individualiserade förhåll-

ningssättet ett implicit medel vars konsekvenser kan skapa motivation hos ung-

domarna. I delprojektet Utanför i UP Outstanding vars syfte är att ordna bostä-

der till ungdomar och hjälpa dem med myndighetskontakter kan även empo-

werment läsas in. I detta delprojekt blir empowerment liktydigt, på ett liknande 

sätt som ovan, med att komma i besittning av de resurser och verktyg, i deras 

fall bostad, som behövs för att själv kunna förändra sitt eget liv. Det utveck-

lingsinriktade lärandet som UP LikaOlika talar om kan ses som en pedagogisk 

ansats där man till skillnad från ett traditionellt sätt förmedlar uppgifter där sva-

ret redan är givet, istället vill öppna upp för ”problemställningar” utan bestämda 

lösningar, något som kan stimulera innovationsförmåga hos deltagarna.217 Man 

menar att om ungdomar får lära sig detta sätt att tänka lättare kan ta ansvar för 

216 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 17 
217 Genomförandeplan för LikaOlika (2005). s. 21 
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större helheter, t ex sin egen utveckling. Utvecklingsinriktat lärande och den va-

riant av empowerment som praktiseras inom Equalprogrammet är inte varandras 

synonymer men de bär drag av varandra. Det handlar om att väcka lusten för 

processen, de vill båda motivera till ansvar för det egna lärandet och det inbegri-

per båda verktyg till egenmakt.  

För UP SALT uttrycks inte empowerment i de delprojekt som drivs av Urkraft 

som något som i första hand skall motivera ungdomar till att vilja delta i sin 

egen etableringsprocess och i samhällsbygget, med betoning på att det är något 

som saknas som därför måste tillföras. Urkraft menar tvärtom att detta redan 

finns, det behöver bara erkännas. Det betyder inte att de menar att vägledning 

eller motivering inte skulle behövas men fokus är inte på de brister som eventu-

ellt finns hos ungdomarna. Empowerment i SALTs vokabulär kallar de för ta-

för-sig-samhet, och som de själva uttrycker det: ”Tyngdpunkten ligger på aktivi-

teter som avser att stärka deras självkänsla och ta fram ’urkraften” inom 

dem’”218

I ett annat av SALTs delprojekt, Xist/Kvinnoforum består målgruppen uteslutan-

de av flickor och kvinnor. I denna verksamhet är empowerment en viktig del och 

innebär att UP fungerar som: ”katalysator i ett förändringsarbete där flick-

or/kvinnor mobiliserar egna resurser.”219 Flickornas och kvinnornas deltagande 

i planering och genomförande av verksamheten menar man i Xist är ett delta-

gande från ett ”underifrånperspektiv”. Det är detta underifrånperspektiv, att få 

träna sig i att planera och genomföra en verksamhet som i huvudsak handlar om 

den enskildes eget livsprojekt, som man menar har motiverande effekter men 

också blir ett verktyg för dem i arbetet med bl.a. etableringsprocessen. I projek-

tet belyser man liksom i UP Vägar till arbetsmarknaden vikten av att undervisa 

218 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 20-21 
219 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 21 
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om hur samhället fungerar och om de maktstrukturer som finns. Denna del av 

projektet har därför mer konnotationer till empowermentbegreppets ursprungliga 

betydelse än vad som anges i en del andra UP. Empowermentbegreppets histo-

riska rötter handlar om att både ta emot resurser för att kunna ta kontroll över sitt 

eget liv men också om att ha ”erövrat” kunskap och resurser för att på så sätt 

kunna påverka de omgivande strukturer som möjliggör eller förhindrar möjlig-

heterna till egenmakt.220

Det kan sägas att UP:s betoning i verksamhetsbeskrivningarna ligger på olika 

typer av kvalificering som förberedelse inför övergången till arbetslivet men på 

grund av den belägenhet de ungdomar de arbetar med befinner sig i handlar både 

kvalificering och etablering i realiteten om motivering. Det är i detta samman-

hang som empowerment kommer in och kan både ses som ett mål och ett medel 

i verksamheten. Målet är att stödja ungdomar till att bli aktiva, entreprenörstän-

kande, ”empowerade” aktörer på arbetsmarknaden. Medlet är empowerment, ett 

sätt att motivera ungdomar till att själva se sina egna kvaliteter, potential och 

möjligheter inför ett stundande arbetsliv. 

UP:s lösningsförslag 

Även om alla UP menar sig arbeta med att motverka utanförskap och i flera av-

seende kommer att möta detta i sin dagliga verksamhet, finns det också olika 

grader i detta utanförskap och olika aspekter av utanförskapet som inte delas av 

alla. Några av dessa aspekter har nämnts ovan, utsatta kvinnors specifika situa-

tion, den missbrukandes bristfälliga kommunikation med det omgivande sam-

hället, institutionsintagna ungdomar, osv. Den grupp av ungdomar som på ett 

eller annat sätt upplever problem i sin etableringsprocess till arbetslivet är inte 

220 Starrin, B. i Forsberg, E., Starrin, B. (1997). s. 11 ff
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en socioekonomiskt homogen grupp. Det finns stora skillnader mellan hur olika 

ungdomar både objektivt sett kan anses vara i besittning av de resurser som 

krävs för etablering men också hur ungdomar subjektivt upplever sig ha den mo-

tivation och de verktyg som är nödvändiga för en lyckosam övergång från skola 

till arbetsliv. Målen och medlen delas emellertid inte lika mellan alla medborga-

re.

Det finns skillnader i det sätt och hur man uppmärksammar detta hos de olika 

studerade UP. Orsaken till detta är främst beroende på vilka erfarenheter man 

har och vilken kontext man verkar i. Detta märks tydligt, som ovan beskrivits, 

hos UP som Vägar till arbetsmarknaden som har mångårig erfarenhet av miss-

brukarvård, men också UP Outstanding med partners som under lång tid har 

verkat inom den sociala sektorn. Det sätt som utanförskapet beskrivs uppmärk-

sammar på ett djupare sätt de olika grader och aspekter av utanförskap en män-

niska kan drabbas av. För andra UP, särskilt de med kommuner, regionförbund 

eller myndigheter som initiativtagare är beskrivningarna, i stor utsträckning ini-

tierade men ändå mer allmänt hållna, i den meningen att de i huvudsak riktas till 

den stora gruppen av ungdomar som har problem med sin övergång och upple-

ver utanförskap men där långvarigt och fördjupat utanförskap kantat av miss-

bruk och kriminalitet inte på samma sätt är aktuellt för de som ingår i målgrup-

pen.

En viktig aspekt i de lösningsförslag som de olika UP presenterar är att etable-

ringsproblematik och utanförskap har starka kopplingar men är inte alltid syno-

nyma begrepp. Just detta faktum får också konsekvenser för verksamheten UP 

vill bedriva. Vill UP lösa problem för få eller för många och vilken typ av pro-

blematik vill man ta sig an blir i någon mening avgörande för projektets inrikt-

ning. Det kan ses som naturligt att de aktörer som arbetar med ungdomar som 

befinner sig i ett svårare utanförskap på grund av social problematik, missbruk, 
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kriminalitet, osv. också i högre grad fokuserar på individnivå. Upprättandet och 

återförandet av en människa som under lång tid befunnit sig ”utanför” samhället 

kräver både tid och resurser, främst bestående av personliga insatser. I den andra 

änden har de aktörer som riktar sig till mer ”allmänna” problem i etablerings-

processen, som den kvalifikationsproblematik som föranleds av att ungdomar av 

olika anledningar inte lyckas slutföra en gymnasieutbildning, eller att kontakten 

mellan skola och näringsliv inte har utvecklats och därmed förhindrar en smidi-

gare överföring, också i någon mening mer övergripande frågeställningar och 

lösningsförslag. 

I arbetet med ungdomar med grava sociala problem och ett djupare utanförskap 

menar UP Outstanding att problemen inom de formella systemen i huvudsak 

handlar om bristen på samordning och samarbete myndigheter och aktörer emel-

lan. Här anser UP Outstanding att aktörer inom den sociala ekonomin eller sek-

torn kan spela en viktig roll. ”Nya aktörer t ex företag och föreningar behöver 

komma in i samverkan kring utslussningen och eftervården.”221 Dessa aktörers 

främsta fördel ligger i den nära kopplingen till frivillighet, idealitet och möjlig-

heten att kunna knyta nära, personliga relationer till dem som är i behov av 

stöd; ”I de fall där socialt nätverk i form av familj och vänner saknas blir den 

insats en kontaktperson/frivilligarbetare kan utföra ovärderlig.”222 Men det är 

inte bara ett erbjudande av ”personliga” insatser som den sociala sektorn 

kan ”offerera” utan också i någon mån livserfarenheten av utanförskapet. Detta 

framhåller både UP Outstanding och UP Vägar till arbetsmarknaden som en 

viktig del i den verksamhet som riktas till de ungdomar som befinner sig i utan-

förskap. UP Vägar till arbetsmarknaden menar att brukarerfarenheten är en 

ovärderlig del för de aktörer som verkar inom den stödverksamhet som riktas till 

221 Genomförandeplan för Outstanding (2005). s. 17 
222 Ibid. s. 18 



99

ungdomar med social problematik, inte minst blivande socialtjänstemän.223 Där-

för tänker de starta en högskolekurs i social mobilisering vars syfte är att låta f.d. 

missbrukare i dialog med blivande socionomer ge sin bild av socialtjänst och 

socialvård.

Det finns också ett annat drag hos de UP som verkar inom den sociala ekonomin 

som handlar om alternativt tänkande. Ett exempel som kan te sig signifikativt i 

detta sammanhang är UP SALTs tal om social expansion, som tidigare 

nämnts.224 Det är ett uttryck som är tänkt att kontrastera det mer välkända be-

greppet social inclusion men som väl beskriver den syn man har avseende ung-

domars etableringsprocess och de institutionaliserade system som finns tillgäng-

liga. Man menar att vägen måste breddas, fler alternativa lösningar måste ges 

plats och, något som även UP Outstanding menar, fler aktörer måste in på banan. 

UP School@work är också inne på samma linje.

De socialentreprenörer eller eldsjälar som verkar inom den så kallade sociala eko-

nomin, ibland kallad tredje sektorn, har av olika anledningar alltid svårt att finan-

siera testandet och utvecklandet av nyskapande idéer. Arbetet sker åtminstone ini-

tialt på ideell basis, som i och för sig stämmer ganska väl in på den traditionella 

definitionen av den sociala ekonomin. Samtidigt så måste en lovande idé som 

kanske kan utvecklas till att utgöra ett komplement till den offentliga sektorn, 

kunna finansieras på ett fungerande sätt.225

Förutom problemet med finansiering för socialentreprenörer framhålls två andra 

framträdande faktorer av UP School@work. Den sociala aktörens verksamhet är 

en potentiell producent av nyskapande och lovande idéer, och om dessa ges 

möjlighet (läs: finansieras), till utveckling kan de utgöra ett komplement till den 

offentliga sektorn.

223 Genomförandeplan för Vägar till arbetsmarknaden (2005). s. 18 
224 Genomförandeplan för SALT (2005). s. 15 
225 Genomförandeplan för School@work (2002). s. 14 
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Det är naturligtvis inte bara de UP som hör hemma inom den sociala ekonomin 

som tänker i alternativa banor. UP LikaOlika vill gärna se en utveckling av ett 

valideringsverktyg, som betonar meta-functional criteria, dvs. kompetens som 

inte mäts i de ordinarie betygen. Man menar att ett sådant verktyg skulle kunna 

komplettera de vanliga betygshandlingarna och vara användbart vid anställ-

ningstillfällen. Poängen med förslaget är att de ungdomar som inte lyckas pres-

tera inom det gängse betygsystemet då får en ”andra chans” att prestera. Frågan 

är bara vad som händer med de ungdomar som inte heller lyckas prestera inom 

detta ”betygsystem”. 

Det får anses som en utbredd uppfattning i samhället men också något som ut-

trycks, ibland öppet, ibland förtäckt, hos de flesta studerade UP att för de ung-

domar som inte klarar av att prestera i skolan, så kan arbetslivet ses som en 

slags ”andra chans”. Det ses som en räddningsplanka som förmedlar budskap 

typ; att ha jobb är ändå det som räknas, i arbetslivet möter vi verkligheten, du 

har inte ett läshuvud och passar därför bäst i arbetslivet, osv.

För UP DropIn226 och UP Framtidsmötet227 ligger lösningen i att riktat stödja de 

ungdomar som befinner sig i riskzonen, i deras fall företrädesvis IV-

programsungdomar. De får stöd i form av olika verktyg som är avsedda att få 

dessa ungdomar att förstå sin situation men också motivera dem till att förändra 

den. Det som kan ses som ”alternativt” är främst de verktyg de använder för att 

öka förståelsen och motivationen bland ungdomarna. 

I detta kapitel har vi mer ingående beskrivit de studerade UP:s syn på både eta-

bleringsproblematik och lösningsförslag. I nästa kapitel lyfter vi analysen en 

nivå för att i modellform beskriva UP:s egen situation som stödjande aktörer 

226 Genomförandeplan för DropIn (2005). s. 8
227 Genomförandeplan för Framtidsmötet (2002). s. 17 
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inom området för ungdomars kvalificering och etablering och på vilket sätt de 

har att förhålla sig till både sin verksamhetsinriktning och det samhällsfält de 

verkar i. 
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6. Stödjande aktörer - en modell 

I detta kapitel, som är den sista delen av resultatdelen, presenteras en idealtypisk 

modell. Modellen beskriver UP:s organisering och verksamhetsfokusering med 

sikte på att förklara olika rörelser inom modellen. Först beskrivs de två dimen-

sionerna som modellen bygger på, därefter följer ett avsnitt där fyra idealtypiska 

UP presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de rörelser och beroen-

den som modellen vill lyfta fram.  

Idealtyp som analysmetod 

När man i forskningen vill fånga en komplex verklighet kan idealtypsmodellen 

vara en metod att föredra. Idealtypsbegreppet blev lanserat av Max Weber i bör-

jan av 1900-talet även om han själv menade att användandet av idealtyper redan 

då var ett vanligt sätt bland forskare att närma sig verkligheten.228 En idealtyp är 

för det första aldrig en ideal bild av något, i betydelsen att idealtypen skulle 

spegla ett önskvärt idealtillstånd eller normativt värdefulla egenskaper av ett fe-

nomen. Idealtypen är istället en generaliserad beskrivning av ett fenomen, hän-

delse, handling, osv. som inte finner sin motsvarighet i verkligheten. På det sät-

tet är den en utopi.229 Det är en abstraktion av verkligheten där man som forska-

re väljer ut vissa karaktärsdrag, egenskaper och betonar dessa på bekostnad av 

andra. Resultatet blir en tankekonstruktion av ett fenomen som framträder 

i ”ren” form. Idealtypen skall inte heller i första hand ses som en hypotes om 

något förhållande utan skall endast ses som ett verktyg till förståelse av en kom-

plex verklighet.  

228 Weber, M. (1983). s. 4-7, 15 
229 Boglind, et al (1995). s. 143-145. Se även Agne Lundqvists uppsats ”Max Weber” i början 
av Weber, M. ”Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder” (1983). s. XXIV-
XXVI.
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Idealtypen har trots karaktären av tankekonstruktion sin grund i empiri. Det är 

alltså inte en ”ren” tankekonstruktion utan koppling till verkliga fakta och iakt-

tagelser. Den skapas efter ett noggrant studium av verkligheten men det är sam-

tidigt inte en ren beskrivning av verkligheten utan skall ses som en abstraktion. 

Även om idealtypen inte i första hand är tänkt att användas vid jämförelser av 

verkligheten, är detta ofrånkomligt, i varje fall i någon mening.230 Poängen är att 

man vid en jämförelse mellan verklighet och idealtyp förstår att jämförelsen inte 

mäter om ett visst typfall uppnått eller är på väg att uppnå ett idealt tillstånd, inte 

heller om typfallet mer eller mindre liknar idealtypen. Idealtypen skall i första 

hand ses som en förståelsegrund, ett teoretiskt avstamp i arbetet med att beskriva 

och förstå verkligheten. Vid en eventuell jämförelse är istället utgångspunkten 

att verkligheten alltid i något, men oftast i flera avseenden, avviker från idealty-

pen.

Idealtypsmodellen 

Jag har valt att utgå från en idealtypsmodell som är uppbyggd med utgångspunkt 

i två dimensioner kallade, Organisationsfält och Verksamhetsfokus. Modellen 

bildar genom dessa två dimensioner fyra typer av UP, kallade Pedagogen, By-

råkraten, Idealisten och Konsulten. Dessa presenteras mer i nästa avsnitt. 

Grundmodellen ser ut enligt nedan: 

230 Se Waara, P. (1996). s. 166 
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Figur 3: En idealtypisk modell över fyra olika UP

Modellens två dimensioner 

Organisationsfält

Dimensionen organisationsfält speglar partnersammansättningen inom UP och 

inom vilka huvudsakliga samhällsfält dessa partners befinner sig i och verkar. 

Dimensionen är polariserad i ett offentligt respektive privat organisationsfält. 

Den utgångspunkt som görs är att varje UP består av mer eller mindre centrala 

och perifera partners. I modellen står de centrala aktörerna i UP i fokus och be-

roende på om dessa organisationer är inom den offentliga eller privata sektorn i 

samhället kategoriseras de i respektive fält. Privat sektor definieras i modellen 

som allt som inte är offentlig sektor. Det betyder att både den privata och sociala 

sektorn faller under denna rubrik. 

Idealtypsmodellen utgår ifrån att det finns en centralitet i UP och vilken roll oli-

ka deltagande partners spelar. De partners som identifieras som centrala aktörer i 

UP antas i modellen ha ett större inflytande över både initiala målbeskrivningar 



106

liksom för själva verksamhetens utförande. Oftast är denna partnerorganisation 

liktydig med den utsedda stödmottagaren i respektive UP, dvs. den som i admi-

nistrativt avseende har en central roll inom sitt UP.231 Utifrån denna antagna ge-

neraliserade ”tyngdpunkt” i UP kategoriseras därför ett UP som att det antingen 

befinner sig inom ett offentligt organisationsfält eller inom ett privat organisa-

tionsfält. I ett UP inom det offentliga organisationsfältet är de centrala aktörerna 

myndigheter, kommuner, regionförbund och andra liknande samhällsinstitutio-

ner. UP som hamnar inom det privata organisationsfältet har t ex ideella före-

ningar, andra typer av organisationer eller företag från den sociala ekonomin och 

liknande som tongivande partners.  

Kategorierna offentlig och privat inom organisationsfältet aktualiserar även 

andra intressanta aspekter som legitimitet, makt, regelstyrning, osv. UP som pla-

ceras inom det offentliga organisationsfältet antas generellt ha större legitimitet i 

samhället, ha mer makt- och påverkansmöjligheter än vad UP som hamnar inom 

det privata organisationsfältet har. Detta kan naturligtvis diskuteras och väcker 

en del frågetecken. Trots detta kommer jag i detta sammanhang att betona den 

sortens legitimitet som den offentliga sektorns organisationer har i egenskap av 

att vara just offentliga. Det betyder inte att de inte samtidigt skulle kunna vara 

kritiserade, misstrodda eller ses med en allmän skepsis.  

De UP från den privata sektorn är å andra sidan inte på samma sätt styrda och 

begränsade i sin verksamhet av lagar, regler och det omgivande samhällets möj-

ligheter till insyn och påverkan av den verksamhet man bedriver som UP inom 

det offentliga organisationsfältet. Man kan säga att båda fälten har något som de 

andra både saknar och eftersträvar.

231 Bland de studerade UP var denna gräns sällan svår att dra. Stödmottagarorganisation var 
alltid den först nämnda organisationen i genomförandeplanerna och det var oftast denna orga-
nisation som verksamheten ”cirkulerade” runt.  
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Verksamhetsfokus

Den andra dimensionen i modellen handlar om verksamhetens fokus. Dimensio-

nen är uppdelad och i någon mening polariserad, i två olika fokus i UP:s verk-

samhet, individ och system. Som i den första dimensionen görs det på ett liknan-

de sätt ett antagande att det finns en ”tyngdpunkt” i verksamheten. Det betyder 

att kategoriseringen generaliserar verksamheten till att huvudsakligen vara riktad 

mot individ eller system. Det betyder inte att verksamheten uteslutande är riktad 

mot antingen individ eller system, utan att UP:s verksamhet fokuserar mer på 

individ än de gör på system eller vice versa. 

De UP som placeras inom fältet för individ har oftast en geografiskt och organi-

satoriskt avgränsad verksamhet med fysiska personer. Dessa personer ses som 

deltagare i en process som till sin karaktär är individualiserad i den meningen att 

de deltagande medverkar i planering, beslut och genomförande utifrån sina egna 

förhållanden och förutsättningar. De ungdomar som finns inom den egna verk-

samheten, t ex i den gymnasieskola man driver, är också de individer som står i 

fokus hos dessa UP.  

De UP i modellen som har system i fokus, har också verksamhet riktad till fysis-

ka personer men det är inte den process dessa personer befinner sig i som är i 

fokus utan snarare de resultat denna verksamhet kan åstadkomma. Hos dessa UP 

har fokuseringen lyfts till ett högre systemplan. Det handlar om att ta fram lös-

ningar på problem som kan användas som modeller eller principer i och för 

andra typer av verksamheter. På det sättet är verksamheten i någon mening av-

personifierad och ”avorganiserad” i betydelsen att de modeller, metoder, princi-

per man försöker ta fram inte på samma sätt som för de individfokuserade UP, 

har en koppling till fysiska personer eller organisationer. Man kan säga att det i 
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första hand är mer intressant att principiellt lösa problemet snarare än att lösa 

problemet för vissa personer.  

På samma sätt som i den förra dimensionen görs det ett antagande att det finns 

spänningar mellan de olika uppdelade fälten. För de UP som har fokus på indi-

vid i sin verksamhet riskerar en ”golvnära” verksamhet med individualiserade 

lösningar att bli alltför ”närsynt” och kontextbunden för att kunna generaliseras. 

Risken är också att det goda exemplet bara blir ett gott exempel, begränsat till ett 

fåtal individer och dessutom för en begränsad period. Den utmaning som de UP 

som fokuserar på system har, handlar mer om frågan om trovärdighet, en trovär-

dighet som är förankrad i beprövad erfarenhet. Den fråga som aktualiseras för 

dessa UP är: Med vilka grunder finns det fog att anta att de lösningar som pre-

senteras på systemnivå fungerar i verkligheten och under vilka förutsättningar 

fungerar de? Med andra ord, vilken trovärdighet och vilken grad av generaliser-

barhet har de modeller och metoder som tas fram? 

Utifrån dessa två dimensioner skapas fyra idealtypiska UP, vart och ett med en i 

förhållande till de andra tre, unik positionering, utgångspunkt och verksamhets-

fokusering. Innan dessa fyra UP beskrivs i detalj skall ett mer övergripande re-

sonemang föras om olika rörelser inom modellen. 

Modellens fyra rörelser 

Även om modellen i huvudsak indikerar fyra positioneringar och utgångspunk-

ter för UP, skall inte modellen ses som statisk till sin karaktär, utan den uttrycker 

tvärtom ett antal olika rörelser vilka i figuren nedan symboliseras av pilar. När 

dessa rörelser har lagts till modellen får den följande utseende:  
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Figur 4: Modellens fyra rörelser 

Rörelser skall i detta sammanhang ses som ett samlingsbegrepp för ett antal oli-

ka företeelser. Som modellen (fig 4) ovan visar så går rörelserna från en pol till 

en annan, vilket tillsammans skapar fyra olika typer av rörelser. Med rörelse av-

ses generellt inte en strävan efter att förflytta sig från en position i modellen till 

en annan. Det handlar snarare om att på olika sätt få tillgång till något som det 

närliggande fältet har, något som man själv saknar och är i behov av. Rörelse 

kan alltså också beskrivas som beroenden eller intressen. Generellt gäller denna 

definition av rörelse samtliga rörelser i modellen, systemlösningar, alternativ,

erfarenhet och legitimitet. Rörelse kan också betyda att man vill närma sig ett 

fält, för att man vill efterlikna detta fält i något avseende, men märk väl att detta 

inte skall förväxlas med att man vill lämna sitt eget fält. Denna ”typ” av rörelse 

gäller i första hand rörelserna alternativ, erfarenhet och legitimitet. När det se-

dan gäller rörelsen systemlösningar så skiljer sig den i en del avseenden från de 

andra rörelserna, som vi skall se senare, därför att den innebär en rörelse i ordets 

mest vanliga betydelse, dvs. en förflyttning från ett fält till ett annat.
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En rörelse mot legitimitet 

Det finns en generell rörelse som rör sig från det privata mot det offentliga orga-

nisationsfältet. För de aktörer som befinner sig i det offentliga fältet är de oftast 

självklart att man tillerkänns en viss form av legitimitet. Dessa har i kraft av sin 

institutionella positionering, lagar, förordningar och sitt samhällsuppdrag legiti-

mitet för sin verksamhet och sin lagvunna ”rätt” att agera inom ett visst sam-

hällsfält. Denna legitimitet har därför inte samma koppling till trovärdighet i ut-

förandet som gäller för aktörer inom det privata fältet. Av den anledningen finns 

det en strävan hos de UP som befinner sig i den privata delen av dimensionen 

Organisationsfält att på olika sätt närma sig det offentliga fältet. De saknar detta 

fälts givna legitimitet. Det innebär inte en strävan efter att lämna det privata fäl-

tet, utan snarare en strävan efter att få tillgång till det offentliga fältets fördelar. 

Detta kan ske på olika sätt. Ett av sätten är att liera sig med de aktörer som be-

finner sig inom det offentliga fältet. Det kan innebära att man i sina projekt sö-

ker samarbete med dessa organisationer, t ex kommun, myndighet, arbetsför-

medling, länsarbetsnämnd, högskola, osv. för att på så sätt ”legitimera” sin egen 

verksamhet. Samarbetspartnerns legitimitet kommer på så sätt den egna organi-

sationen till godo. Detta sätt att knyta legitimitet till den egna organisationen kan 

också vinnas genom kontakten med viktiga och inflytelserika personer, som inte 

nödvändigtvis behöver vara samarbetspartner i projektet men som på andra sätt 

tydligt ingår i UP:s nätverk. 

Eftersom inriktning och mål för verksamheten för de privata aktörerna inte re-

gleras i lag och förordningar och därmed inte på samma sätt har det formella fäl-

tets ”beskydd”, måste också legitimitet sökas i de resultat man kan uppvisa. Det 

är därför viktigt att den erfarenhet man har, de goda resultat man kan visa på 

också blir kända och en källa till gott renommé inom den bransch man är verk-

sam i. Den legitimitet man får, med sin verksamhet och sina resultat som grund, 
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är betydligt mer osäker och vansklig än en legitimitet som är ”lagstiftad”. Det 

kan också finnas en viss motstridighet mellan dessa båda två strategier att söka 

legitimitet, vilket kan leda till en omvänd effekt. Det kan vara så att framgången 

i de idéer och koncept som tas fram av de aktörer som befinner sig i det privata 

fältet beror på det faktum att de befinner sig i ett privat fält. Idéerna har fötts 

fram i ett privat fälts kontext, obundna av det offentliga fältets institutionalisera-

de begränsningar men när man sedan söker sig mot det offentliga fältet möter 

man också dess begränsningar, vilket kan få konsekvenser för hur idéerna kan 

förverkligas. Det är därför viktigt för det privata fältets aktörer att göra både 

risk- och konsekvensbedömningar av sådana beslut. Trots det befinner man sig 

ändå i ett dilemma som man svårligen tar sig ut ur på annat sätt än att söka sig 

mot det offentliga fältets legitimitet. 

En rörelse mot systemlösningar 

Vi återfinner även en rörelse som är verksam bland UP som går från ett individ-

fokus mot ett systemfokus. Denna rörelse bärs i likhet med rörelsen mot legiti-

mitet upp av en strävan att få se sina idéer förverkligade och utvecklade men 

också av kampen om organisatorisk överlevnad. Denna rörelse skiljer sig från 

rörelsen mot legitimitet eftersom den i hög grad innebär en strävan efter ett fält-

byte. De UP som rör sig inom fältet med individfokus arbetar med individuella 

lösningar i en lokal kontext. Om de lösningar som tas fram vinner framgång, 

övergår de till att bli koncept eller modeller. Dessa framgångsmodeller kommer 

sedan, på grund av motiv som oftast bär drag av både altruism och egoism, finna 

sin spridning. Spridningen och utvecklingen av konceptet sker genom att det tes-

tas och omsätts i större och fler sammanhang för att på så sätt vidareutvecklas 

mot en mer universell form. Spridningen sker också utåt till alltfler verksamhe-

ter för att skapa legitimitet och i förekommande fall, till försäljning för koncept-
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ägarens överlevnad. Konsekvensen av rörelsen mot systemlösningar är oftast en 

rationalisering av verksamheten, i den bemärkelsen att lösningar som visat sig 

fungera framgångsrikt för en eller flera, kan genom formaliserade och institutio-

naliserade modeller få en betydligt större verkningsgrad. Det finns också en risk 

med denna rörelse mot systemlösning, något som rörelsen mot erfarenhet vill 

åtgärda.

En rörelse mot alternativ 

I likhet med rörelsen mot legitimitet som handlar om en rörelse mot det man 

själv saknar i det fält man verkar, kan rörelsen mot alternativ ses som ett sätt att 

få tag på något man inte själv är i besittning av. För de UP som befinner sig i det 

offentliga fältet är möjligheterna att tänka alternativt inte på samma sätt möjliga. 

Lagar och förordningar styr den roll som är tilldelad och byråkrati, i betydelsen 

en avpersonifierad verksamhet, försvårar också många gånger möjligheten att 

bedriva verksamhet i likhet med aktörer inom det privata fältet. Det finns därför 

en ”rörelse” mot att finna lösningar inom det offentliga fältet som bär det privata 

fältets mer oortodoxa karaktär och som söker att införliva alternativa och indivi-

dualiserade lösningsförslag i den egna verksamheten. Detta kan ta sig olika ut-

tryck. Ett sätt att söka sig mot alternativ för verksamheten är att anta det andra 

fältets hållning eller ståndpunkter. Det kan ibland ges uttryck i formen av en 

allmän kritisk hållning gentemot kommunal och statlig verksamhet. Denna kritik 

kan rikta sig mot skiftande nivåer och ta sig olika uttryck som t ex mot; myndig-

heters stuprörsbeteende, attitydproblem bland lärare, en retorisk framställning av 

systemdiskriminerande verksamhet inom t ex skolan, osv. 

Ett annat sätt att röra sig mot det alternativa kan vara att liera sig med aktörer 

från det privata fältet. Det kan då uppstå ett ömsesidigt utbyte av både legitime-
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ring och alternativa idéer eller liknande. Ett samarbete kan vara intressant av 

flera olika anledningar. Det kan bli ett tillfälle att på nära håll få möjlighet att 

studera och utvärdera en ny modell. Det kan också vara intressant att konceptet 

införlivas i den egna verksamheten av en utomstående aktör, eventuellt koncept-

ägaren. Det kan få en motiverande och ”tändande” effekt på den egna verksam-

heten men det kan också få motsatt effekt om förändringarna upplevs alltför 

omvälvande. Det kan även innebära att alternativa idéer och förändringar omar-

betas för att passa den egna kulturen och den egna verksamhetens förändrings-

potential.

En rörelse mot erfarenhet 

När man rör sig från det individfokuserade till det systemfokuserade är risken 

också att man i inriktningen av verksamheten i någon mening fjärmar sig från 

den verklighet man tänker sig att förändra. Det finns därför alltid rörelser som 

strävar tillbaka mot det individfokuserade. På ett sätt handlar det om att inte tap-

pa kontakten med ”rötterna”, idéernas födelse- och uppväxtplats. Denna rörelse 

hämtar sin kraft från åtminstone två källor, dels risken att bli alltför abstrakt och 

teoretisk, dels risken att inte kunna ge exempel på konceptets resultat. Med en 

medicinsk metafor, innan receptet släpps måste det testas i ett laboratorium, och 

gärna också på försökspersoner. Det handlar om trovärdighet att kunna presente-

ra goda resultat av konceptets genomförande i någon verksamhet. Av den anled-

ningen finns det också alltid en rörelse från systemfokuserad verksamhet (tillba-

ka) mot en individfokuserad verksamhet. Rörelsen innebär inte att systemfoku-

seringen överges, den balanseras upp och stärks genom den erfarenhet som ges i 

den individnära verksamheten. Den är också viktig för att konceptet skall kunna 

vidareutvecklas. Därför är det vanligt att de UP som går mot systemfokusering 
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också behåller individnära verksamhet, för att på så sätt stärka den egna trovär-

digheten, men främst för att utveckla konceptet. 

Fyra UP som idealtyper 

De två ”korsade” dimensionerna, Organisationsfält och Verksamhetsfokus med 

sina respektive poler bildar i modellen fyra möjliga kombinationer av fält, indi-

vidinriktade offentliga UP, systeminriktade offentliga UP, individinriktade pri-

vata UP samt systeminriktade privata UP. Dessa fält benämns Pedagogen, By-

råkraten, Idealisten samt Konsulten, (se sidan 104-105). Nedan beskrivs dessa 

fyra idealtypiska UP. 

Pedagogen

Pedagogen är ett UP som har kommun, företrädesvis en eller flera gymnasiesko-

lor som tongivande partner. Verksamheten har sin grund i något lokalt eller re-

gionalt problem avseende vissa grupper bland ungdomarna. Det har tidigare 

gjorts liknande projekt med syfte att motivera ungdomar med problem och miss-

lyckande i skolorna. De projekt som startas tar fasta på en eller några aspekter av 

problemen och söker nu med stöd från olika teorier och etablerade modeller ta 

sig an dessa problem. Verksamheten är uppdelad i ett flertal projekt med syftet 

att genom delaktighet och medinflytande skapa motivation bland företrädesvis 

IV-programelever. De riktade insatser som görs för de utvalda målgrupperna har 

en stark betoning på individualisering och process i den meningen att åtgärderna 

riktas till kända personer som man följer och som förväntas leda till resultat för 

just dessa personer. Projekten bedrivs med stöd av andra myndigheter men ock-

så med näringslivet. En del av de motivationsförhöjande åtgärderna och model-

lerna handlar om att skapa förståelse bland eleverna för vuxenlivet, men främst 
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arbetslivets förutsättningar. I detta arbete ingår näringsliv och arbetsmarknads-

parter. En del av verksamheten är också riktad till den personal som möter ung-

domarna i skolmiljö. Dessa insatser handlar både om att öka den pedagogiska 

kunskapen men också om att förändra attityder hos personalen. I denna typ av 

UP ligger betoningen på de processer man lyckas skapa hos de ungdomar och 

personal som finns i verksamheten. Samtidigt finns det hos UP ambitioner att de 

eventuella modeller eller metoder man lyckas skapa både skall få spridning som 

goda exempel såväl som förverkligas i den egna verksamheten.  

Pedagogen kan många gånger uppleva sig låst av sitt sammanhang. Lagar och 

förordningar legitimerar men begränsar samtidigt. Projektet bedrivs oftast inom 

den egna verksamheten och syftet är många gånger bara att bli bättre på det man 

redan gör. Detta kan därför ibland upplevas som att man försöker lyfta sig själv i 

håret. Problembilden definieras till system-, process och individnivå men man 

upplever sig låst till att enbart arbeta på processnivå, vilket innebär att man 

många gånger åter hamnar tillbaka i spåret av att bara söka bli bättre på det man 

redan gör. Pedagogen är därför tvungen att lyfta sitt huvud och snegla mot Idea-

listen. Det handlar om att söka sig till de alternativa metoder eller modeller som 

kan användas i stödet till ungdomars etableringsprocess. Det som hindrar dessa 

processer kan ibland vara en fråga om resurs men det faktum att verksamheten i 

grund och botten är politikerstyrt gör också större förändringar till osäkra kort. 

När Pedagogen utvecklat ett koncept börjar vandringen mot Byråkraten. I by-

råkratens fält ligger systemlösningarna och även resurserna. Här finns det också 

en potentiell möjlighet att bryta sig ur det egna sammanhangets begränsningar. 

För pedagogen väcks kraften till förändring utifrån en ”nöd” i den egna verk-

samheten. Det är de problem man har erfarenhet av i den egna verksamheten 

man vill göra något åt.
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Byråkraten

Byråkraten är ett UP med stora resurser och med stort samhällsinflytande inom 

ett visst område. Problembilden är inte begränsad till enbart kommun eller stad 

utan snarare en geografiskt sammanhållen region med naturliga kopplingar eller 

ett län. Det finns även här tidigare erfarenhet av att ha arbetat i projekt av den 

här typen. UP:s sammansättning är ”tung”, det är inte de lokala kontoren som 

ingår som partners utan snarare region- eller huvudkontoren. Verksamheten har 

ett starkt teoretiskt fundament och det finns också en tydlig koppling till aktuell 

forskning. Den verksamhet man vill bedriva utgår till stor del från en idé om att 

de teorier man vill anamma också är en del av lösningen. Även om fokuseringen 

ligger på byggande av modeller och metoder med syfte att förändra på system-

nivå, finns det hos UP verksamhet som bedrivs på ”verkstadsgolvet”. Denna 

verksamhet är dock alltid förlagd inom den typ av verksamhet som normalt lig-

ger inom kommuners ansvar, t ex gymnasieskolor. Detta UP betonar stora gene-

rella lösningar, i första hand på systemnivå. UP tar sig an stora generella pro-

blem med stora aktörer som partners. Man drar sig däremot inte för att låta 

många röster tala, dvs. man är beredd att låta en mångfald av delprojekt vara 

med och bidra till att målet uppnås. Delprojekten delegeras till aktörer som är 

närmare golvet. UP kan på grund av sin omfattning uppfattas som ett eget Equ-

alprogram. 

Byråkraten slår med sin verksamhet på den stora trumman, avseende resurser, 

samarbetspartnernas tyngd och teorier om hur problemen skall lösas. Risken är 

att det bara blir ”oväsen” och inte så mycket musik. Den risken ligger främst i 

det faktum att teorin måste omsättas i praktik för att framgångsrika koncept skall 

kunna produceras. Teorier måste empiriprövas för att se om dem håller. By-

råkraten måste därför i någon mån söka efterlikna Pedagogen och bedriva egen 

verksamhet för att på så sätt ta fram goda modeller. Byråkratens fara är alltid att 
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det blir ett stort huvud med en liten kropp, om vi med huvud avser uttänkta teo-

rier och att kroppen symboliserar omsättningen av teorierna och det hårda arbe-

tet. Det är därför viktigt för Byråkraten att alltid i någon mån röra sig inom Pe-

dagogens fält. Byråkraten tittar också åt Konsultens håll. Det görs av samma an-

ledning som Pedagogen ser åt Idealistens håll. Man söker efter det alternativa 

sätten till systemlösningar. Det kan därför förekomma utbyten mellan Byråkrat 

och Konsult eftersom de båda strävar efter systemlösningar och båda har något 

som den andre saknar. Byråkratens styrka ligger i de resurser man förfogar över 

och de möjligheter till alternativa verksamheter som av den anledningen kan 

genomföras. Trots det är man bunden av det offentliga fältets begränsningar och 

behöver därför samarbeta med det privata fältets aktörer. 

Idealisten 

Idealisten är ett UP som drivs av en ideell förening som initiativtagande partner 

och har verksamhet inom den sociala sektorn. Man har lång erfarenhet av att ha 

arbetat med social problematik och har därför också både en bred repertoar av 

modeller och metoder för det arbete man utför och väl utarbetade teorier om so-

cialt arbete. Dessa teorier kan både ha innehåll av etablerade samhällsteorier 

inom sociologi, psykologi och pedagogik men även av olika typer av ideologiskt 

tankegods. I detta UP ser man sig själv som ett alternativ till de institutionella 

aktörerna inom den sektor man arbetar. Den verksamhet man bedriver har sin 

styrka och sin legitimitet i de resultat man lyckats uppnå under åren man arbetat. 

Man driver därför sina idéer med stor självsäkerhet samtidigt som man är med-

veten om det behov av samarbete och stöd som krävs av myndigheter, kommu-

ner, etc. för att lyckas sprida sitt budskap. De projekt man bedriver är starkt för-

ankrade i ”verkstadsgolvsproblematik”. Man arbetar med ungdomar som har 

problem i skolan eller med sin etableringsprocess. Det finns generellt en något 
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tyngre problematik hos de ungdomar som är deltagare i dessa UP:s verksamhet 

än hos andra UP. Man har en kritisk inställning till olika officiella institutioners 

sätt att arbeta med ungdomars etableringsproblematik. Samtidigt är deras verk-

samhet till stora delar sammankopplad och anpassad till de traditionella institu-

tionernas syn på etableringsprocessen. Detta UP lägger sig vinn om att göra ett 

bra arbete med ungdomar för att på så sätt vinna gott renommé och legitimitet 

eftersom det är deras chans att etablera sig på marknaden av sociala aktörer. UP 

verksamhet bär drag av eldsjälsengagemang och det finns inslag av idealitet och 

frivillighet i verksamheten. Graden och typen av engagemang ses både som legi-

timitetsförhöjande för verksamheten men också som en del av lösningen. 

Idealistens styrka ligger i de okonventionella metoder och resurser som man har 

erfarenhet av. För Idealisten är ordstävet: ”Nöden är alla uppfinningars moder” 

en repriserad erfarenhet. Man har på grund av att man befinner sig i ett privat 

fält fått söka lösningar på problem på ovanliga sätt, vilket har gjort att man har 

erfarenhet av att både lagt ned mycket möda och tid på lösningar, men man har 

med tiden också utvecklat idéer som blivit konceptlösningar för de problem man 

avhjälpt. Trots det är man många gånger i trängt läge, inte minst ekonomiskt. 

Man är därför tvungen att söka stöd i det formella fältet. Eftersom mycket av 

den problematik man stöter på kräver myndighetsbehandling måste man med 

nödvändighet samarbeta med de aktörer som rör sig inom detta fält. Det kan leda 

till ökad legitimering för den egna verksamheten men innebär alltid också an-

passningar. Det är också orsaken till varför man inte alltid söker samarbete med 

Pedagogen, det kostar för mycket i förändringar av det egna konceptet. En viktig 

fråga för Idealisten är också den egna överlevnaden. Det är orsaken till varför 

Idealisten söker sig mot Konsultens håll. Här finns möjligheterna till utveckling 

och spridning av det egna konceptet men också en möjlighet till finansiering av 

den egna verksamheten. Priset för detta är en förskjutning av verksamheten från 

handfast verksamhet till marknadsföring och produktförsäljning.
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Konsulten 

Konsulten har ett förflutet som Idealist men har gått vidare och börjat slå mynt 

av sina idéer. Hos detta UP finns det lång erfarenhet av det mesta inom den so-

ciala sektorn. Man har under åren skaffat sig många kontakter ute i samhället 

och man har lärt sig navigera bland myndigheter, kommuner, näringsliv och 

andra samhällsaktörer. Man har en väl utarbetad modell som man vill lansera 

och sälja till dem som vill köpa. UP bär fortfarande på mycket idealitet i sin 

verksamhet, och vill gärna bli uppfattad på det viset, men man har med åren pro-

fessionaliserats och man marknadsför sig alltmer utanför den ursprungliga verk-

samhetsorten. UP bedriver verksamhet med ungdomar men det är inte ungdo-

marna själva som är i fokus, utan den idé man utvecklat. Man använder sig av 

idén i sin verksamhet och det är den som man vill lansera. UP måste hela tiden 

balansera mellan det banbrytande och det gångbara, det nytänkande och det eta-

blerade för att lyckas. Eftersom man inte befinner sig inom det formella organi-

sationsfältet och inte har deras ”naturliga” legitimitet måste den etableras på 

andra sätt. Detta gör man genom att presentera en noga avvägd bild av dels sin 

verksamhet, dels sina idéer. Man vill att presentationen skall vara så banbrytan-

de och nytänkande men samtidigt möjlig att passa in i redan befintliga system. 

Det är därför viktigt att få så många bundsförvanter som möjligt med sig. Legi-

timiteten ligger också i vilka ens samarbetspartners i UP är. 

Konsulten är alltid en före detta Idealist. Det är inte heller ovanligt att Konsulten 

fortfarande vill uppfattas som Idealist, även om man i en del avseende har läm-

nat detta fält. Orsaken till varför man vill bli uppfattad på det sättet är i första 

hand en fråga om trovärdighet. Det är viktigt att det koncept man sprider och 

säljer också uppfattas ha verklighetsförankring. Om konceptet dessutom har ut-

vecklats från en verksamhet med nära anknytning till brukare och att man kan 

visa på individuella exempel från den egna verksamheten är detta ett gott för-
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säljningsargument. Problemet för Konsulten ligger inte i att han saknar idé eller 

koncept, om så vore fallet skulle han inte vara Konsult, utan problemet ligger i 

legitimitet. Det är därför viktigt för Konsulten att ha trådar både ”bakåt” 

och ”uppåt” i modellen. Bakåt mot Idealisten för att säkra trovärdigheten i det 

koncept man vill sälja och uppåt mot Byråkraten för att få del av det formella 

fältets ”naturliga” legitimitet. Legitimitet kan skapas genom de resultat och den 

erfarenhet man kan visa på men också genom de kontakter och samarbetspartner 

man har. Det är viktigt att bli uppfattad på ett visst sätt av det offentliga fältets 

aktörer. Konsulten måste därför tala det offentliga fältets språk, och måste också 

anamma fältets diskurser, inte minst de vetenskapsteoretiska. Det är av den an-

ledningen en god idé att förankra sina egna resultat och sitt eget koncept rent 

teoretiskt och låta den bli föremål för forskning. En positiv forskningsrapport 

kan skapa ett gott renommé och kan med fördel användas i marknadsföringen av 

konceptet. Det är också viktigt för Konsulten hur man uppfattas av omgivningen 

men också av sina potentiella kunder. Det är dock en ständig balansgång mellan 

att å ena sidan framstå som det spännande alternativet och å andra sidan som det 

etablerade alternativet. I och med att man har sina rötter från det privata fältet 

kan man också i sin marknadsföring dra fördel av detta ursprung. Det handlar 

om att bli uppfattad som en erfaren producent av framgångsrika koncept fram-

tagna efter lång tids arbete. De koncept man tar fram skall gärna ha något spän-

nande, alternativt drag som utmanar system och de problem som det formella 

fältet brottas med. Samtidigt handlar det också om att uppfattas som balanserad 

och kommunicerande. Konceptet får inte ge sken av att ha kvar barnsjukdomar, 

och det måste utstråla professionalitet. Detta gör att Konsulten med tiden ut-

vecklar en fingertoppskänslighet i gränszonen mellan det offentliga och det pri-

vata fälten.  
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7. Var för sig eller tillsammans

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat. Diskussionen inleds med ett 

resonemang om de utgångspunkter som fanns vid tiden för UP:s genomförande-

planer. Därefter följer en diskussion om tre slutsatser som med utgångspunkt av 

den modell som presenterats i kapitel sex, visar på behovet av att identifiera vik-

tiga aspekter inom det fält som stödjande aktörer befinner sig och verkar i. Den 

första av dessa slutsatser som diskuteras är behovet av att identifiera de stödjan-

de aktörerna förutsättningar. Dessa bygger till stor del på de tankegångar som 

modellen illustrerar. Nästa slutsats handlar om att identifiera helheten i etable-

ringsprocessen, ett resonemang som främst förs utifrån de rörelser som model-

len visar på mellan det offentliga och privata fältet. Den tredje och sista slutsat-

sen handlar om att identifiera de särskilda riskgrupper, grupper av ungdomar 

som behöver särskilt stöd av de verksamma aktörerna inom fältet. Detta resone-

mang bygger på modellens horisontella rörelse, den mellan individ och system.  

Kapitlet avslutas med förslag till att nå bortom det nuvarande etableringssyste-

met samt förslag till vidare forskning. 

En förändrad etableringsprocess 

En grundbult i avhandlingens utgångspunkter är att det har skett en förändring i 

mönstret för ungdomars etablering till arbetslivet. Det går naturligtvis inte att 

presentera en samlad förklaring till denna förändring. Flera olika faktorer har 

under kort eller lång tid sammantaget bidragit till att etableringsprocessen kom-

plicerats och förlängts. En av orsakerna är de omfattande rationaliseringar som 

genomförts på arbetsmarknaden med stora strukturella förändringar som följd. 

En annan förklarande faktor är de generellt ökade kvalifikationskrav som ställs 

inom många yrken. Detta har lett till att ungdomar studerar allt längre och på 
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högre nivåer. Förklaringar måste också sökas i den individualisering som under 

en längre tid pågått. Konsekvenserna av detta är att den enskildes biografiska 

gestaltning i högre grad ses som ett individuellt projekt, frikopplat från tradition 

och kollektiva värderingsmönster. Detta har medfört att förväntningar kopplade 

till individuell frihet inte alltid blir infriade på grund av att de inte alltid är i 

överensstämmelse med de resurser som finns att tillgå för den enskilde. Indivi-

dualiseringen i kombination med en generellt sämre tillgång på arbeten och 

längre utbildningstid har även inneburit (en möjlighet till) en förlängd ungdoms-

tid och därmed ett uppskjutet vuxenblivande för ungdomar.  

En annan av utgångspunkterna i avhandlingen har varit att det finns en etable-

ringsdiskurs, ett visst sätt att tala om etableringsprocessen och den förändring 

den har genomgått den senaste tiden. Det är främst två framträdande drag som 

kan lyftas fram i samband med detta. Det första och det huvudsakliga uttrycket 

inom denna diskurs menar jag har en normaliserande funktion. Med det avses 

att det finns ett samhälleligt ”intresse” av att framställningen av etableringspro-

cessen görs på ett sådant sätt att den framstår som ”normal”, i betydelsen allmän, 

rådande, etablerad, institutionaliserad, formaliserad, osv. Det betyder att den 

förändrade etableringsprocessen inte i grunden problematiseras, den har bara 

förändrats avseende mönster, förutsättningar och varaktighet.

Konsekvensen av denna funktion blir att etableringsförändringens följder i form 

av tider av arbetslöshet, mer eller mindre långvariga ekonomiska beroenden till 

föräldrar, svårigheter att etablera eget boende, osv., riskerar att negligeras till 

förmån för ungdomslivets mer positiva sidor. Detta resonemang anknyter till 

Ulrich Becks tankar om att vissa diskursiva ”sanningar” förutsätts och ifråga-

sätts inte.232 I diskursen omdefinieras en försvårad etableringstid till en tid för 

erfarenhetsackumulering i form av resor, utbildningar, korttidsanställningar. Vi 

232 Beck, U. (1998). s. 330 f 
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finner liknande tankegångar hos Wyn och Woodman om en normaliserad över-

gångsprocess som bär dragen från efterkrigstidens generation, en föreställning 

om normaliserade övergångar som därför ofrånkomligt ”krockar” med den nuti-

da ungdomsgenerationens övergångsmönster.233

I diskursen finner vi även en möjliggörande funktion. Om den normaliserande

funktionens uppgift inom diskursen är att fastställa ”gränserna” och formen för 

etableringsprocessen, är den möjliggörande funktionens uppgift att dels stödja 

den normativa bilden av etableringsprocessen, dels ta itu med avvikelserna. Mi-

chel Foucault förklarar att en av diskursens funktioner är att stödja dess sam-

manhållning, bevaka dess intressen men också i någon mån avleda uppmärk-

samheten på diskursens förmåga att kontrollera och utöva makt.234 Den möjlig-

görande funktionen kan utifrån detta sägas ha som mål att stödja den normalise-

rande funktionen genom att betona etableringsprocessens möjligheter i högre 

grad än den komplexitet och de problem som också är konsekvensen av ett för-

ändrat övergångsmönster. En av individualiseringens utgångspunkter är att det 

egna livsprojektet är ett fullt möjligt projekt, och i egentlig mening, det enda. 

Det är därför inte intressant att ifrågasätta individualiseringen i sig eftersom den 

förutsätts, frågan är hur samhället istället skall möjliggöra för alla att ta del av 

dess fördelar. Det är av den anledningen viktigt att etableringsprocessens möj-

ligheter framhålls.  

Ett annat syfte inom den möjliggörande funktionen inom etableringsdiskursen är 

att framhålla avvikelserna som möjligheter. ”Avvikelser” är de som i enlighet 

med Walthers et al. studie visar på, övergångsmönster som inte är friktionsfria, 

utan istället har stagnerat eller är nedåtgående.235 Detta görs främst genom att 

peka på de stödåtgärder som står till buds, framhålla ett individualiserat förhåll-

233 Wyn, J., Woodman, D. (2006). 
234 Foucault, M. (1971/1993). s. 7, se även s. 26 
235 Walther et al, (2006). s. 107-108 
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ningssätt till dem som är i behov av stöd, alternativa inträdesvägar till arbets-

marknaden, osv. Andy Furlongs och Fred Cartmels beskrivning av etablerings-

processen som en bilresa betonar vikten av resurser för att lyckas, i metaforen 

behovet av ”rätt” bil.236 För de ungdomar som av en eller annan anledning inte 

lyckas att navigera i detta landskap, och hamnar på villovägar, sätter staten, men 

också många andra samhälleliga aktörer, in resurser. Allt detta betyder inte att 

individualiseringens baksidor eller etableringsprocessens svårigheter inte lyfts 

fram inom denna diskurs, men poängen är att den normativa föreställningen av 

övergångsprocessen knappast på allvar ifrågasätts. 

Med utgångspunkt från den idealtypiska modell som presenteras i kapitel sex (se 

sid 104-105) följer nu tre slutsatser som studien av de sju UP visar på att disku-

teras. De handlar om identifieringen av: 

de stödjande aktörernas förutsättningar 

helheten i etableringsprocessen 

riskgrupper

De stödjande aktörernas förutsättningar 

Modellen med de fyra idealtypiska UP visar att varje UP (och därmed fält) har 

sina möjligheter och sina begränsningar. Det intressanta med modellen är att den 

bland annat visar på hur olika de stödjande aktörerna positionerar sig, dels bero-

ende på vilket organisationsfält man befinner sig i, offentligt eller privat, dels 

vilket verksamhetsfokus man har, på individ eller på systemförändring. Det 

skulle kunna sägas att dessa stödjande aktörer löser de problem de har ansvar för, 

men ett sådant påstående kan inte sägas spegla hela verkligheten. Det är uppen-

236 Furlong, A., Cartmel, F. (1997). s. 6-7  
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bart att för det offentliga fältets aktörer är detta i någon mening sant. De bedri-

ver gymnasieskolor och på dessa skolor finns det IV-elever som har problem 

med sin skolgång. Av den anledningen vill man utveckla metoder och modeller 

för att stödja dessa elevers skolgång. Men de stödjande aktörerna från det priva-

ta fältet är ofta, men inte alltid engagerade av andra anledningar. Det kan vara av 

en rad skiftande skäl som har ekonomiska, ideologiska, sociala, medmänskliga 

eller ideella förtecken. De engagerar sig inte i första hand i stödjande verksam-

het på den gymnasieskola som de har ansvar för därför att de elever som går där 

har problem, utan de bedriver en alternativ gymnasieskola därför att en del ung-

domar behöver alternativ för att bättre lyckas med sin skolgång. Deras engage-

mang börjar liksom i en annan ände.

Den positionering som modellen illustrerar visar också på en föreställning om 

olika slags behov av stöd i ungdomars etableringsprocess. För de UP som faller 

inom ramen för Pedagogen är det uppenbart och ofrånkomligt att man måste ge 

handfast och individualiserat stöd till de ungdomar som behöver detta och finns i 

den egna verksamheten. Byråkraten befinner sig på en annan strategisk nivå och 

vill utveckla långtgående system, som inte bara förbättrar förutsättningarna för 

de individer som finns i verksamheten, utan också för kommande ungdomar. 

Idealisten är som namnet anger i någon mening driven av idealism efter mottot; 

som man själv har blivit hjälpt, så kan man också hjälpa andra. Eftersom man i 

hög grad rör sig utanför det offentliga fältet, finns det också stora möjligheter att 

utveckla alternativa former för stöd, även med ideellt aktiva krafter. Konsulten 

rör sig likt Byråkraten på en delvis annan strategisk nivå, och ser som sin upp-

gift att aktivt knyta ihop olika aktörer för att komma ut med sitt koncept. Kon-

sulten är också den aktör som rör sig över de flesta fälten.

Varje fält måste också i någon mening ”sträva” i en såväl vertikal som horison-

tell riktning för att verksamheten skall kunna utvecklas eller behållas. 
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Dessa ”strävanden” eller rörelser utgör även spänningen och dynamiken i mo-

dellen. Frågan blir vilka antaganden som kan göras utifrån denna dynamik. I rö-

relsen mellan det offentliga och det privata organisationsfältet eftersträvas enligt 

modellen legitimitet och alternativ. Den intressanta frågan blir då på vilket sätt 

dessa båda fält kan möta varandras behov. Skulle ett sådant behovsutbyte kunna 

innebära en breddning av det formella, institutionaliserade systemet för etable-

ring? Vi ser idag att en stor grupp ungdomar, sett utifrån slutbetyg från gymna-

sieskolan, faller ifrån med svårigheter för etablering och risker för marginalise-

ring. Kan en del av svaret på den problematiken ligga i rörelsen mellan det of-

fentliga och privata organisationsfältet, att legitimiteten tillåts öka för de aktörer 

som finns inom det privata fältet och att det politiskt styrda offentliga fältets ak-

törer ges utrymme för ett mer alternativt tänkande, med stöd från det privata fäl-

tet?

Ett exempel på detta är den fokusering som UP riktar sin verksamhet till, kvalifi-

cering, etablering och motivering, (se kap 4, sid 66 ff). Vi ser att de UP som 

främst riktar sig till kvalificeringsområdet också är UP som befinner sig i det 

offentliga organisationsfältet. Stödet till etablering, dvs. övergången in till ar-

betslivet, som på många sätt är ett fält som bär det privata fältets signum av fri-

villighet, ”avsaknad” av politisk styrning, marknadsintressen, är på flera sätt 

styvmoderligt behandlat. Detta kan förklaras av den föreställning som i grund 

menar att etableringen är ett privat område, i betydelsen fritt för vem som helst 

att gestalta. Vad är det som hindrar att det offentliga organisationsfältets aktörer 

breddar sitt stöd till att inte bara inbegripa stöd till kvalificering utan också, i 

samarbete med det privata organisationsfältets aktörer, också övergången till 

arbetslivet? Vilka vinster skulle det kunna innebära för de ungdomar som har 

särskilda problem med sin etableringsprocess?  
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De två andra rörelserna inom modellen visar på behovet av systemlösningar och 

erfarenhet. Om de två förra rörelserna, legitimitet och alternativ, till stor del 

handlar om att stärka sin position inom de fält man arbetar, så handlar de två 

andra rörelserna om att finna de mest effektiva lösningarna på de problem man 

arbetar med. Man kan säga att detta handlar om att finna en balans mellan den 

individuella lösningen och systemlösningen. Djupast sett kan detta vara 

en ”krock” mellan två typiska drag inom moderniteten, individualisering och 

rationalisering.

Med anknytning till Michael Allvins teorier om det individualiserade arbetet så 

kan det finnas fog att tänka att även skolan blivit individualiserad i den mening-

en att det i högre grad är upp till den enskilde att själv komma fram till kunskap, 

välja spår för sin egen livsväg, och ta ansvar för den egna utvecklingen.237 Det 

kan därför hävdas att de problem som många elever har inom skolan med 

att ”knäcka” koden i utbildningssystemet, inte lika enkelt avhjälps med att forsla 

dem vidare till arbetslivet, som man tänkte förr. Det finns även en kod att 

knäcka i arbetslivet, något som man i högre grad förväntas göra själv.238 Det 

Equal och UP därför pekar på är att empowerment, som ett uttryck för ett indi-

vidualiserat förhållningssätt, är svaret på detta. Empowerment kan därför ses 

som ett individualiserat sätt att möta konsekvenserna av individualisering.239

237 Allvin, M. (1997). s. 184 ff 
238 Se Waara, P. (1996). s. 29-32. Waara menar att ungdomars väg in i arbetslivet och till vux-
enblivande i mindre grad är kontrollerad (och överförd) av föräldragenerationen. Samtidigt 
sker en reproduktion av de sociala och kulturella förhållanden som råder, något som ungdo-
mar har att ta hänsyn till i sin arbetsetablering och i sitt vuxenblivande. 
239 Se Buchmann, M. (1989). s. 21-22. Hon menar att rationaliseringen i samhället på flera 
sätt ”möjliggör” individualiseringen, i den bemärkelsen att individualiseringen ”behöver” 
kringgärdas av samhällelig kontroll. Utifrån detta resonemang kan frågan ställas på vilket sätt 
empowerment är ett uttryck för rationalisering, i betydelsen samhällets sätt att ta itu med av-
vikelser och därmed ett slags uttryck för kontroll, eller om det bara är samhällets ”omvårdan-
de” och möjliggörande funktion som ges uttryck.
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Av den anledningen finns det skäl att anta att rörelsen mot erfarenhet, kommer 

att vara viktig även av en annan anledning än den som presenterats i resultatde-

len, nämligen att fokusering på individinriktad verksamhet är det sätt som man 

idag ser som viktigt att stödja ungdomar på. Om man tidigare inte kunde komma 

till sin rätt inom utbildningssystemet, så kunde man ”byta” system, det är inte 

längre på samma sätt möjligt. Det finns så att säga ingen återvändo, var individ 

är idag tvungen att lära sig det individualiserade system som råder. Det stöd som 

därför måste ges är per definition individualiserat eftersom det bär individualise-

ringens tecken. 

Det är samtidigt viktigt att detta ses i ett större perspektiv. Den bild som ges av 

Walther et al. kan få stå som exempel på samhällets vilja att stödja och motivera 

den enskilde som av olika anledningar inte lyckats i kvalificerings- eller etable-

ringsfasen.240 Ett individualiserat förhållningssätt kan på ett respektfullt och per-

sonligt sätt utgå från den enskildes biografi och livsförutsättningar. Det innebär 

empowerment för den enskilde, att få de verktyg som behövs för att förändra 

och lyfta situationen. Men den bild som Berkel och Valkenburg ger visar på den 

andra sidan av myntet.241 Om empowerment och ett individualiserat förhåll-

ningssätt, insatta som botemedel för diskriminerande strukturer, inte har för av-

sikt att förändra dessa maktbalanser eller strukturer, riskerar empowerment blott 

och bart att bli ett inrättande i ledet. På något sätt är det mellan dessa hötappar 

UP befinner sig. Utifrån den normativa föreställningen av etableringsprocessen

måste UP med alla till buds stående medel förmå ungdomar att vandra den ut-

stakade vägen. Utifrån en möjliggörande utgångspunkt, med ett socialt patos, 

omsorg om de svaga i samhället, ekonomiska konsekvenser av utanförskap, osv., 

finns det inte heller några alternativ för UP (och samhället) än att ge stöd till de 

ungdomar som inte riktigt lyckas med sin övergångsprocess från skola till ar-

240 Walther m.fl. (2006). 
241 Van Berkel, R., Valkenburg, B. et al. (2007). 
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betsliv. Frågan är om detta i grund handlar om samma sak, och om de finns någ-

ra alternativ?  

Den andra rörelsen mot systemlösningar bär till stora delar drag av rationaliser-

ing.242 I det här sammanhanget kan det ses som ett sätt att genom formaliserade 

system finna nya lösningar som passar flera, vilket i någon mening också bety-

der en avpersonifiering av det stöd som ges. Det kan därför vara svårt av skäl 

som nämnts ovan att se att systemlösningar i någon högre grad kan möta de be-

hov av individualiserat stöd i etableringsprocessen som alltfler ungdomar idag 

har. Frågan är om det istället behövs fler aktörer, än fler system. Det kan finnas 

två anledningar till detta. För det första, som Walther et al. är inne på, att den 

formaliserade och institutionaliserade formen för kollektiva, one-size-fits-all-

lösningar, på många sätt är passé. I en tid av individualisering förväntas den en-

skilde gestalta sitt liv utifrån individualiserade önskemål och förutsättningar, det 

innebär också att problemen i någon mening också kommer i en individualise-

rad ”förpackning”, något som i sin tur kräver individualiserade lösningar. För 

det andra finns det anledning att lyfta upp den problematik som bl.a. UP Outs-

tanding betonar, behovet av helhetslösningar och kontinuitet. Av detta följer 

med nödvändighet att för många ungdomar krävs betydligt större och mer långt-

gående resursinsatser än vad en aktör mäktar med. Det flera UP dessutom visar 

på är också det stora behovet av ideella krafter som involveras för många av de 

ungdomar som inte bara behöver t ex en lugnare skolmiljö. Samtidigt skall inte 

systemlösningar per automatik ses som liktydigt med formalisering eller kollek-

tivisering.

Den första slutsatsen som jag vill lyfta fram från modellen handlar om att identi-

fiera de stödjande aktörernas förutsättningar. En viktig förutsättning är de olika 

242 Se Weber, M. (1983). s. 92, 197-198 III, se även Boglind, et al (1995). s. 177-181, Buch-
mann, M. (1989). s. 18-22. 
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föreställningar som finns om övergångsprocessen. Resultatet visar att detta är 

något som UP i hög grad, på olika sätt, förhåller sig till. En annan viktig förut-

sättning är i vilket organisationsfält man befinner sig i. Det handlar här till stor 

del om behovet av att få sin verksamhet legitimerad men också om att ha frihet 

att pröva olika alternativa stödjande verksamheter. En tredje viktig förutsättning 

som modellen vill peka på är i vilken mån man fokuserar på individ eller system. 

Det handlar om möjligheten och ibland även förmågan om att kunna ”lyfta” fo-

kus för lösningsförslagen från att bara handla om enskilda individer, samtidigt 

som lösningsförslagen aldrig kan anses framgångsrika om det inte berör enskilda 

individer. En fjärde viktig förutsättning, något som är relevant för alla UP, är 

den egna överlevnaden. Inom det privata fältet handlar det ofta om företagets 

eller föreningens överlevnad medan det i det offentliga fältet handlar om projek-

tets och dess resultats fortlevnad. Allt detta visar på den komplexitet som de 

stödjande aktörerna har att ta hänsyn till. Jag tänker att modellen utifrån detta 

resonemang kan fungera som en utgångspunkt i en diskussion om hur de stöd-

jande aktörernas potential bäst utnyttjas. Detta kommer att diskuteras mer ingå-

ende i de två följande avsnitten. 

Helheten i etableringsprocessen 

Som tidigare är nämnt visar modellen på rörelser i vertikal riktning, legitimering

samt alternativ på behovet av utbyten mellan den offentliga och privata sektorn. 

Utifrån det resonemanget vill jag därför nedan föra en diskussion om behovet av 

en identifiering av helheten i etableringsprocessen. Vi har tidigare sett hur UP 

fokuserar på delar av etableringsprocessen. För att belysa detta presenteras en 

bild av tre vanliga och viktiga tankegångar som vi finner hos de stödjande aktö-

rerna.
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I resultatkapitlet presenterades en extrahering av UP:s verksamheten under tre 

teman, kvalificering, etablering och motivering. Dessa områden skall inte ses 

som en fullständig beskrivning av UP:s verksamhet, men är tre betonade huvud-

kategorier. Det gäller särskilt kvalificering och etablering, eftersom dessa teman 

på ett så tydligt sätt är kopplade till kronologin i etableringsprocessens normal-

biografi. Övergången och etableringen till arbetslivet föregås generellt av en fas 

av kvalificering inom utbildningssystemet. Även om skoltiden inte på samma 

sätt idag kan ses som en avslutad fas i människors liv, många fortsätter att vida-

reutbilda sig och många omskolar sig, så innebär ändå övergången för de flesta 

att man går från utbildningssystemets fält till en anställning i offentlig eller pri-

vat regi, där det på flera sätt gäller helt andra regler. 

Utifrån dessa tre betonade områden finns det anledning att belysa tre olika tan-

kemönster. De handlar alla om vad som kan anses viktigt i stödet till ungdomar 

med problem i sina etableringsprocesser till arbetslivet men också om synen på 

dessa ungdomar. Dessa tre tankemönster inom det fält som arbetar med stödet i 

etableringsprocessen läggs här fram på ett idealtypiskt sätt. I någon mening stö-

ter man på alla dessa sätt att tänka bland de UP som är verksamma med områden 

som handlar om att kvalificera, etablera eller motivera ungdomar inför och till 

en övergång till arbetslivet. Tankesätten kan ses som vanliga inom fältet men de 

kan också utvecklas till strategier för verksamheten. De skall inte i alla stycken 

ses som medvetna strategier men de bör behandlas som så. De tre olika sätten att 

tänka eller strategierna kan enkelt formuleras på följande sätt: 

1. Kvalificering: ”Det är viktigt att ha en bra utbildning!” 

2. Etablering: ”Dessa ungdomar kommer bäst till sin rätt ute i arbete!” 

3. Motivering: ”De behöver mycket stöd, om de skall komma igång!” 
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Utbildningens betydelse 

Det första tankesättet är kopplat till kvalificering och har sin grund i en stark fö-

reställning om utbildningens betydelse för inträdet i arbetslivet. Om denna sak 

kan det skrivas mycket, alltifrån arbetslivets ökade kunskapskrav till utbild-

ningssystemets fostrande effekter. Bland de studerade UP fokuseras i huvudsak 

på behovet av en fullföljd gymnasieutbildning. Detta är ett uttryck för samhällets 

behov av tydliga kravspecifikationer på den arbetskraft som efterfrågas, i detta 

fall i fråga om en miniminivå i utbildningsgrad. Detta perspektiv och fokusering 

kan också utvecklas till att bli en strategi i verksamheten, den att stödåtgärder 

för ungdomar med, eller förväntad etableringsproblematik, i huvudsak fokuserar 

på fullgjord gymnasieutbildning. Den strategin eller fokuseringen tenderar också 

att i någon mån bortse från behovet av stöd i själva övergången. Arbetet med att 

fördjupa och förbättra kontakten mellan utbildningssystem om arbetsliv är inte 

en prioriterad fråga. Fokus ligger på att se till att ungdomarna har kvalificerat sig 

inför nästa fas, en fas de får klara själva. 

Arbete som en sista utväg 

Ett annat sätt att tänka som man ofta kan stöta på bland aktörer inom dessa om-

råden är tankesättet att utbildning inte passar för alla. Strategin handlar därför 

om att på olika sätt få ungdomar att komma ut i arbetsliv, genom praktik, lär-

lingsutbildning eller anställning. Det bygger på en föreställning om att alla inte 

passar för utbildning, man har en mer praktisk läggning snarare än en teoretisk. 

Förut uttrycktes detta som att man hade läshuvud, något som då kanske i motsats 

till nu, sågs som mer ovanligt. Idag är det praktikerna som på ett sätt, sett utifrån 

en normalbiografisk utbildningsutveckling, utmärker sig. De som inte klarar av 

gymnasieutbildningen är enligt detta sätt att tänka helt enkelt ”skapade” för an-

nat. Strategin blir därför att styra dessa ungdomar igenom utbildningssystemet
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så smidigt och så fort som möjligt så att de kan komma ut på arbetsmarknaden, 

oftast genom olika typer av arbetspraktik eller lärlingsplatser. På samma sätt 

som den förra strategin bortser från behovet av stöd för den direkta övergången 

till arbetslivet, bortser denna strategi från behovet av kvalificering. 

Återmotiverad 

Ett tredje tankemönster är fokuseringen på motivering. Som utgångspunkt bär 

den på en föreställning om att vissa ungdomar inte klarar av det gängse utbild-

ningssystemet och att de inte heller, på grund av t ex social problematik, är redo 

för ett arbetsliv. Den strategi för stöd som därför anammas med denna tanke-

struktur som bas handlar om att få dessa ungdomar att bli motiverade att ta an-

svar för sina liv och dess utveckling. Av den anledningen har ungdomars utbild-

ning eller arbetsetablering inte den högsta prioriteten, utan det handlar om att ge 

ungdomarna möjlighet att återfå tillgången till de resurser som krävs för utbild-

ning och arbetssökande verksamhet. Risken är att strategin tenderar att, på be-

kostnad av kvalificering och etablering, enbart fokusera på motivering. De kun-

skapskrav som allmänt anses gälla inom samhället men även föreställningen om 

arbetslivets ökade kravbild riskerar därför att negligeras.

Stödet i hela övergången 

Dessa tankemönster skall ses som i någon mening ytterligheter. Verkligheten ser 

inte ut på detta sätt och bland de studerade UP finns ingen som helt stämmer in 

på beskrivningarna. Trots det återfinns dessa sätt att tänka mer eller mindre hos 

alla UP. Många gånger finns det, på grund av begränsningar i det fält de befin-

ner sig i och den målgrupp de arbetar med, ”naturliga” förklaringar till valet av 

fokusering men det problem som behöver lyftas upp är på vilket sätt begräns-
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ningen i verksamheten får konsekvenser för stödet och synen på helheten av eta-

bleringsprocessen.

De frågor som reses i samband med dessa tre diskursiva tankemönster är av 

både positiv och negativ karaktär. Kan medvetenheten om dessa tankemönster 

bidra till en mer nyanserad förståelse av hur aktörer inom stödet av etablerings-

processens olika delar kan och bör arbeta med ungdomar? Finns det behov av att 

nyansera identifikationen av riskgruppernas behov? Behöver stödet lyftas upp 

för att se behovet av helhet i stödet? De frågor som är av en mer negativ karaktär 

handlar om de diskursiva tankemönstren bidrar till social segregering? Manövre-

ras en del ungdomar bort från utbildningssystemet och innebär det i så fall att de 

per automatik inte heller kvalificerar för arbetslivet, något som i högre grad var 

möjligt förr?  

Det studien visar är att det bland de ”förutsättningar” som finns bland de aktörer 

som arbetar stödjande mot ungdomars etableringsprocess finns föreställningar 

som till stor del präglar detta arbete. De som nu presenterats i idealtypisk form, 

kan naturligtvis ses som allmänna och till viss del nödvändiga föreställningar 

om hur stödet behöver gestaltas för de olika behovsgrupper som finns i samhäl-

let. Samtidigt blir dessa föreställningar delar av strategier för stödet, något som 

jag menar kan få följder för helhetsbilden av etableringsprocessen.  

Som tidigare presenterats bildar de studerade UP två generella kluster (s. 72 ff) 

avseende den betoning man gör på verksamhetsområdena, kvalificering, etable-

ring och motivering. Dessa formationer eller kluster visar på att samtliga UP ar-

betar med motivering men fyra UP har en tydlig fokusering på kvalificering i sin 

verksamhet. Även om en del av deras verksamhet syftar till att ge stöd till själva 

övergången till arbetslivet handlar det mer om ett förberedande stöd än ett direkt 

stöd. De tre andra UP kan i högre grad sägas sprida sin verksamhet till att ge 
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stöd till både kvalificering och etablering. För dem är det tydligt att behovet av 

stöd inte bara sträcker sig över kvalificeringsfasen, dvs. den generella utbild-

ningstiden, utan dessa UP ser stora behov av stöd i etableringsfasen för de ung-

domar de arbetar med. Denna skillnad i verksamhetsfokusering bland de stude-

rade UP kan främst sökas i två faktorer. Den ena faktorn handlar om vilket or-

ganisationsfält man befinner sig i som UP. Det är i huvudsak UP från det offent-

liga organisationsfältet som fokuserar på kvalificering och inte på samma sätt 

betonar etablering. Kvalificeringsfasen är en tid då ungdomar befinner sig i sko-

lan, som i huvudsak drivs av det offentliga fältets aktörer. Det är därför naturligt 

att UP från det offentliga fältet bedriver verksamhet som riktar sig till just den 

fas som man själv är verksam i. För de tre UP som i sin verksamhet riktar sig till 

både kvalificering och etablering, är alla från det privata organisationsfältet. Det 

betyder att de inte på samma sätt som de inom det offentliga fältet är ansvariga 

inom utbildningssystemet. De är på olika sätt ansvariga för utbildning men är 

engagerade som fria aktörer. De är också genom sin organisationsform på ett 

annat sätt en del av det privata arbetslivet. 

Den andra faktorn som påverkar denna skillnad handlar om målgrupp. De UP 

som fokuserar på kvalificering riktar sig uteslutande till de IV-programelever 

som man redan har i sin verksamhet. De andra UP som både fokuserar kvalifice-

ring och etablering, är aktörer som i sin verksamhet bland annat arbetar med 

ungdomar som i någon mening lämnat sin kvalificeringsfas och nu befinner sig i 

etableringsfasen, på väg att söka ett arbete. Generellt befinner sig också de ung-

domar som dessa senare UP arbetar med i ett konstaterat utanförskap. För en del 

av ungdomarna handlar det också om mer eller mindre långvariga och fördjupa-

de utanförskap. Etablering till arbetslivet kan därför vara mer aktuellt för dessa 

ungdomar, än vad som gäller för de IV-ungdomar som den förra gruppen UP 

arbetar med. 
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Arbetet med motivering bedrivs av samtliga UP, även om det ser olika ut. Man 

kan säga att det huvudsakliga syftet är att motivationsarbetet skall ge stöd till 

ungdomarna att återuppta sin utbildning eller sökandet av ett arbete. Hos några 

är dock motivationsarbetet ett mål i sig. Det kan då handla om att bygga upp en 

ny identitet, eller att individen skall få självkännedom och se riskerna med en 

viss livshållning.

Det stöd som UP ger till ungdomar hänger till stor del ihop med det fält man ge-

nerellt verkar i och vilka ungdomar som finns i den verksamhet man bedriver. 

Den fokusering som görs riskerar att bli en begränsning i UP:s verksamhet. Ris-

ken är att UP, utifrån sin positionering och målgrupp väljer att ”begränsa” sitt 

uppdrag till endast kvalificeringsfasen och utelämna etableringsfasen. UP:s 

verksamhet och fokusering ”begränsas” alltså av det organisationsfält de befin-

ner sig i och av den grupp av ungdomar som de arbetar med.  

Till detta kommer även de tankemönster som presenterats ovan, som på olika 

sätt präglar och styr den verksamhet man bedriver. De problem och möjligheter 

detta kan ge upphov till kan bäst uttryckas som frågor. Kan det innebära en be-

gränsning av potentialen i det stöd som ges till ungdomar om aktörerna inte ar-

betar inom samtliga tre temaområden, kvalificering, etablering och motivering?

Kan det tvärtom få segregerande konsekvenser? 

Det finns också risker med denna typ av resonemang. Om de stödjande aktörer-

na arbetar med sådant som ligger utanför deras kompetensområde, t ex att en 

alltför schablonmässig identifiering av riskgruppens behov görs, kan detta få till 

följd att inte rätt hjälp ges. I ljuset av dessa två generella frågeställningar bör vi 

därför ställa frågan om på vilket sätt de stödjande aktörerna bäst stödjer helheten 

av ungdomars etableringsprocess, samtidigt som varje aktör identifierar sin roll i 

en helhet som med nödvändighet måste gestaltas av flera. Så, på vilket sätt kan 
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man tänka sig att olika aktörer bäst kan stödja inom respektive område? Om den 

sista frågan handlar nästa avsnitt.

Riskgrupper

Den horisontella rörelsen inom modellen pekar mot behovet av effektivitet. Hur 

skall vi på bästa sätt stödja enskilda ungdomar, utan att fastna i alltför långt 

gången individualisering eller rationalisering? Individualiseringsrisken handlar 

om att stödet till den enskilde visserligen utgår från dennes egna behov men att 

de modeller för stöd som utarbetas bara har relevans för den enskilde. Rationali-

seringsrisken är dess motsats, modeller som utvecklas har liten relevans för nå-

gon enda. 

Detta leder oss in på den tredje slutsatsen i denna diskussionsdel, något som 

också bitvis berörts tidigare, identifieringen av riskgrupper. De studerade UP 

skriver alla i sina genomförandeplaner om riskerna med ett utanförskap. Det 

finns däremot viktiga skillnader hur man definierar och hur man vill arbeta för 

att motverka detta utanförskap. Detta beror till en del på vilket sammanhang 

man befinner sig i. I denna avhandlings teoretiska del presenteras (s. 28 ff) en 

sammanslagning av de övergångsmönster som Andreas Walther et al. lyckades 

extrahera i en europeisk studie av ett stort antal ungdomar i olika typer av ar-

betsmarknadsåtgärder i nio EU-länder243 med den adaptionsmodell244 Robert K. 

Merton skapade. Poängen med detta är att belysa att övergångsmönster inte på 

något sätt skall ses som ett homogent eller statiskt fenomen. Etableringsproces-

sen skiljer sig mellan olika ungdomar och den kan ha olika lång varaktighet. 

Den modellen visar även på att etableringsmönstren till stor del beror på motiva-

243 Walther, A. et al (2006). s. 107 ff 
244 Merton, K. R. (1968). s. 194 



138

tionen att lyckas och tillgången till de resurser som krävs för att etablera sig på 

arbetsmarknaden.   

I avhandlingen har definitionen av utanförskap i första hand utgått från utred-

ningen Unga utanför, som ungdomar som inte går i skolan, arbetar eller söker 

arbete.245 Detta kan vara en bra utgångspunkt i analysen av denna heterogena 

ungdomsgrupp för att ringa in orsaker till utanförskapet, utanförskapets innehåll 

och dess risker samt vilka grupper som löper störst risk för långvariga utanför-

skap. Samtidigt visar Andreas Walther et al. med tydlighet att ovan nämnda de-

finition av utanförskap och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden också 

behöver breddas, inte minst genom förståelsen av övergångsmönster, för att för-

stå utanförskapets risker. Det är även den poäng Andy Furlong och Fred Cartmel 

driver när de menar att om den komplexa och förlängda etableringsprocessen

inte nog problematiseras, riskerar detta att skymma sikten för att vissa grupper 

har det betydligt mer problematiskt i denna del av livet än andra grupper har.

En av avhandlingens tre slutsatser ligger också här, nämligen den att på grund av 

att etableringsprocessen individualiserats, i den meningen att övergången till ar-

bete i högre grad ses som ett individuellt projekt, öppet för den enskilde att 

ensamt välja och bestämma, men också ensamt ta ansvar för, lyckanden som 

misslyckanden, finns det en risk att de möjligheter som ligger i detta överbeto-

nas och på så sätt skymmer de risker som vissa grupper särskilt löper. Det finns 

därför anledning att lyfta upp identifikationen av riskgrupperna för utanförska-

pet som betydelsefull. Andreas Walthers et al. slutsatser är att utanförskap för en 

del grupper inte skall ses som något annat än ett tillfälligt utanförskap. Dessa 

ungdomar har som Robert K. Merton visat i sin modell både målen för sin eta-

blering klara för sig men även tillgång till de resurser som krävs för att nå till 

målen. Dessa resurser handlar oftast om föräldrastöd eller andra typer av socialt 

245 Unga utanför (SOU), 2003:92. s. 24 



139

stöd. I detta sammanhang är dock de andra ungdomsgrupperna mer intressanta. 

De är tre grupper som i en förenklad mening antingen a) saknar motivation men 

inte resurser eller b) saknar resurser men inte motivation eller c) saknar båda 

dessa faktorer.

Det som Andreas Walthers et al. studie visade på var att stödet måste anpassas 

till det aktuella behovet. Den visade också på att formaliserade system sällan 

lyckas skapa motivation hos de ungdomar som är i behov av just detta. Det var i 

stället de aktörer som lyckades individualisera förhållningssättet och metoderna 

i mötet med ungdomarna som också lyckades motivera dem att börja eller åter-

uppta sin etableringsprocess. 

Hos de studerade UP är den mesta verksamheten riktad till ungdomar som be-

finner sig inom utbildningssystemet. De verksamheter som avviker från denna 

inriktning är i första hand Outstandings, och till viss del Vägar till arbetsmark-

nadens och SALTs delprojekt. Outstanding arbetar med ungdomar som befinner 

sig på institution, vilka kan ses som ungdomar i ett extremt starkt utanförskap, 

något som kräver stora statliga såväl som samhälleliga insatser. Vägar till ar-

betsmarknaden är unika i undersökningsmaterialet på det sättet att UP:s initiativ-

tagare, Basta Arbetskooperativ, är en organisation uppbyggd av cirka 80 f.d. 

missbrukare. Detta innebär att organisationen och därmed partnerskapet har en 

stor kännedom om utanförskapets innehåll och konsekvenser. SALT arbetar i ett 

av sina delprojekt, Xist, med unga flickor som är arbetslösa. En del av deras 

verksamhet är dock riktad till flickor inom IV-programmet. Andra delprojekt i 

ovan nämnda UP samt de andra UP, Dropin, Framtidsmötet, LikaOlika och 

School@work har bara IV-elever som primär målgrupp för sin verksamhet.  

På det sättet kan det sägas att de flesta UP i huvudsak arbetar preventivt mot 

utanförskap. En intressant fråga kan vara på vilket sätt man kan identifiera utan-
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förskap när ungdomarna fortfarande befinner sig innanför utbildningssystemet. 

Den förutsättning som görs av i princip alla UP är emellertid att IV-

programeleverna generellt tillhör en statistisk riskgrupp, som potentiella drop-

outs, risker för ohälsa, m.m. och i förlängningen, ett utanförskap, både i förhål-

lande till arbetsmarknaden men också i samhället. IV-programmets elever kan 

utifrån detta resonemang ses som en markör, en slags varningsflagga för utan-

förskap. De tre UP som arbetar med ungdomar som passerat utbildningssystemet 

och som befinner sig i ett konstaterat utanförskap, är alla tre aktörer från privata 

organisationsfältet, dvs. aktörer från den sociala sektorn. De andra delprojekten 

och UP arbetar med ett statistiskt utanförskap, ett ännu inte konstaterat men i 

någon mening förväntat utanförskap, med tidigare IV-programelevers utfall som 

bevismaterial. De frågor som kan resas i samband med detta är om det finns 

andra tydliga markörer som signalerar risk för utanförskap och som kanske kan 

identifieras i ett tidigare skede än på gymnasienivå, då många elever bara har 

några få år kvar innan etableringsprocessen börjar.

Elever som saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik hänvisas 

till IV-programmet på gymnasiet. Forskning har visat att denna grupp elever har 

statistiskt mycket sämre chanser att avsluta gymnasiet med slutbetyg, något som 

idag kan ses som ett minimikrav utbildningsmässigt. Gruppen visar även på en 

högre grad av avhopp än andra elever på gymnasienivå. Statistik visar även på 

ett starkt samband mellan ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning och svå-

righeter att etablera sig på arbetsmarknaden. Frågan är alltså på vilket sätt vi kan 

identifiera och ge stöd till de grupper av ungdomar (och barn) som i något avse-

ende kan ses som potentiella riskgruppsmedlemmar. 

Det finns också andra frågor som fokuserar på vikten av att nyansera utanför-

skapets orsaker. Det är uppenbart utifrån det studerade materialet att de UP som 

befinner sig i ett offentligt organisationsfält, dvs. myndigheter, kommuner och 
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regionförbund i huvudsak tar sikte på både diskrimineringens orsaker och kon-

sekvenser, trots det är man i någon mening ”bakbunden” av sitt sammanhang. 

Även om något UP anger sociala familjeförhållanden som tänkbara orsaker till 

de svårigheter en del ungdomar har inom främst utbildningssystemet är det mer 

vanligt att man fokuserar på att vissa elever bemöts på ett diskriminerande sätt 

av personal inom skolan. Naturligtvis beror detta på att man väljer att fokusera 

på det man har möjlighet att påverka och förändra. Hemförhållanden ligger ge-

nerellt inte inom kommunen eller gymnasieskolans myndighetsområde och är 

därför inte något som lyfts upp. Myndigheternas uppgift blir därför i någon me-

ning att verka kompenserande i syfte att ge de elever som saknar stöd hemifrån 

extra resurser så att de kan klara av de krav som ställs inom skolan.  

Den verksamhet som UP däremot riktar sig till med syfte att underlätta över-

gången till arbetslivet för ungdomarna är i flera avseende inte särskilt långtgå-

ende. Orsaken till detta kan främst förklaras av att arbetslivet i grund ses som ett 

frivilligt engagemang, något individen själv får ta ansvar för. En annan viktig 

orsak är att utbildnings- och arbetsmarknadssystemen har skilda reglementen, 

mål, medel, kulturer, språk, osv. vilket gör att det är svårt för de två systemen att 

mötas. Oftast är verksamheten som UP bedriver med syfte att underlätta över-

gången till arbetslivet begränsat till kunskapsspridning om näringslivet och ar-

betspraktik. Det är sällan som verkliga samarbeten mellan skolsystem och ar-

betslivet är en del av målet. Oftast har kanske kritiken för att dessa samarbeten 

uteblivit riktats till den offentliga sektorns aktörer, på grund av att deras verk-

samhet är lagstadgad och politiskt möjlig att reglera. Det har generellt varit svå-

rare att skapa incitament för att den privata sektorn skall närma sig utbildnings-

systemet, något som har långtgående historiska rötter.246 Det handlar bland annat 

om svårigheten för näringslivet att prognostisera ekonomiskt utfall av invester-

246 Olofsson, J. (2005). s. 43 ff 



142

ingar i utbildningssystemet men också skolans ovilja att släppa in näringslivet på 

grund av farhågor med pedagogiska och demokratiska förtecken. 

Med blick framåt 

Framtida forskningsförslag avseende stöd i etableringsprocessen saknas inte. Ett 

sådant är en studie där modellen empiriskt testas. Det är fortfarande en idealty-

pisk produkt. De frågor som behöver belysas är på vilket sätt de föreslagna rö-

relserna i modellen verkligen speglar verkligheten. Vilken betydelse har de och 

på vilket sätt utgör de problem för stödjande aktörer typ utvecklingspartnerskap? 

Denna typ av forskning skulle också kunna knytas till utvecklingspartnerskapet 

som projektform. På vilket sätt utvecklas ett partnerskap med tanke på de förut-

sättningar och behov av rörelser som modellen vill visa? 

Det vore också viktigt att fortsätta forska mer om det område som i avhandling-

en har kallats för etablering. Finns det andra sätt att tänka om stödet till ungdo-

mar i etableringsfasen? Om kvalificeringsfasen är institutionaliserad och till sto-

ra delar styrd av den offentliga sektorns aktörer, varför lämnas etableringsfasen i 

så hög grad till den enskilde att själv lösas? Ett tänkbart område för vidare 

forskning skulle kunna vara att främst se på vilket sätt gymnasieskolan skulle 

kunna finna samarbetsformer med näringslivet. 

De tre slutsatser som presenterats och diskuterats pekar alla mot en enda viktig 

fråga. På vilket sätt kan den enskilde ungdomen på bästa sätt ges det stöd som 

denne behöver för sin arbetslivsetablering? Naturligtvis är denna frågeställning, 

alltför enkel för att spegla all komplexitet som vidlåder inte bara många ungdo-

mars problem med att finna sin väg genom de övergångar som leder fram till 

arbetsmarknadsetablering och vuxenliv, men som denna avhandling visat på, 
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även de problem som de stödjande aktörerna har att förhålla sig till. Men trots 

detta är det svårt att komma ifrån att karaktären av det stöd som de studerade 

utvecklingspartnerskap beskrivit, oftast handlar om individualiserade möten med 

människor som är i behov. Det verkar också som om att detta individualiserade 

stöd många gånger stannar vid just detta, och tyvärr sällan förändrar strukturer. 

Av just den anledningen kan det vara mer rimligt att anta att stödet vinner mer 

på mångfald, och då främst i aktörer från skilda samhällsfält, snarare än formali-

serade standardlösningar.  
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