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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter, vilket innefattar deltagare i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen och deras arbetsledare. Vi vill tacka Er för visat intresse 

för vår uppsats och för att ni på ett öppenhjärtligt sätt delat med Er av era erfarenheter och 

upplevelser. Utan Er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka 

våra familjer för visat tålamod och stöd under uppsatsarbetet. Slutligen vill vi tacka vår 

handledare Roland Ahlstrand för den hjälp vi fått under arbetets gång. 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Arbetsmarknadspolitiska program är ett sätt att komma tillrätta med arbetslösheten. Forskning 

gällande arbetslösa har till stor del utgått ifrån ett hälsoperspektiv. Utvärderingar som gjorts 

på programmen fokuserar oftast på själva programmen och inte på individerna som deltar i 

dem. Därför fann vi det intressant att undersöka detta. Syftet med denna uppsats är att 

beskriva och analysera vad det innebär för långtidsarbetslösa när de går från öppen 

arbetslöshet till medverkan i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Studien har ägt rum i två 

arbetsmarknadspolitiska program som tillhör samma kommunala verksamhet och riktar sig till 

långtidsarbetslösa. Studien bygger på en kvalitativ metod och intervju med sju deltagare och 

två arbetsledare inom programmen. Det empiriska materialet analyseras utifrån Giddens 

struktureringsteori, Bourdieus handlingsteori och Ezzys teori om status passage och identitet 

genom berättelse. Resultatet av studien visar att individerna påverkas av flera strukturella 

förändringar när de går från öppen arbetslöshet till medverkan i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Ur resultatet kan vi utläsa förändringar av tidsanvändningen, sysselsättningsgraden, 

det sociala kontaktnätet, gemenskapen och synen på sig själv. Vi fann också att dessa 

förändringar påverkar och påverkas av varandra. Resultatet visar att flertalet av deltagarna 

upplever förändringarna som positiva och deltagandet i programmet ger dem ökat hopp att få 

en anställning. 

 

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshet, individ, förändring, sociala 

strukturer  



 

 

 

Abstract 
 

Labour market programs are one way to tackle the problem of unemployment. Research 

concerning unemployed often focuses on a health perspective. Evaluation of the programs 

often focuses on only the programs themselves and therefore gives the participants little 

attention.  We therefore found the participants as an interesting aim for our study. The 

purpose of this studie is to describe and analyze what happens to the longterm unemployed 

individuals when they enter a labour market program. The study took place in two labour 

market programs directed to longterm unemployed individuals. The qualitative method used 

for collecting data contained seven interviews with unemployed people in the program and 

two interviews with program supervisors. We used theories from Giddens, Bourdieu and Ezzy 

and created a theoretical frame applied in analyzing the material. The results of the studie 

shows that several structural alterations appears when a individual enters a program after have 

been unemployed for a long time. The study shows alterations in use of time, the degree of 

activation, the social network and the perception of themselves. We also found that the 

alterations affected each other. Most of the individuals in the programs had a positive attitude 

to the alterations and they also experienced an increase in hope of getting a job when they 

entered the program. 

 

Keyword: Labour market program, unemployment, individual, alteration, social structure 
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1. Inledning 
 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder används för att komma till rätta med arbetslöshet och 

arbetskraftsbrist som är två huvudproblem inom arbetsmarknadspolitiken (Furåker & 

Blomsterberg, 2002). Arbetslöshet kan ses som ett kostsamt samhällsproblem och 

arbetsmarknadspolitiken strävar efter att uppnå den ekonomiska politikens mål men också att 

skapa förutsättningar för en hög och uthållig tillväxt. En bra utformad arbetsmarknadspolitik 

kan förbättra både individens situation, hur arbetsmarknaden fungerar samt hålla nere 

arbetslösheten (SOU 2011:11). Ett arbetsmarknadspolitiskt program kan ses som en länk 

mellan arbetslöshet och arbete. Vilken inriktningen och vilka mål som ska gälla för den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden fastställs av riksdagen. Det är också riksdagen som anslår 

ekonomiska medel för verksamheten. Arbetsförmedlingen har ansvar för 

arbetsmarknadspolitiken och de ekonomiska medlen för åtgärderna på lokal nivå. Förutom 

den egna verksamheten så samarbetar arbetsförmedlingen också med kommunerna i landet 

som åtar sig att bedriva arbetsmarknadspolitiska program. Hur dessa kommunala program ser 

ut skiljer sig åt mellan kommunerna, då organiseringen av dem grundar sig på vilken sorts 

arbetslöshetsproblematik som finns i den aktuella kommunen (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2011). Vår uppfattning är att de kommunala programmen bör utformas inte enbart 

efter arbetslöshetsproblematiken utan även utifrån de individer som befinner sig i denna 

problematik. 

 

För individer som saknar arbete kan arbetslösheten upplevas som ett stort problem. Forskning 

har visat att det finns en risk för den som är arbetslös att fråntas viktiga funktioner därför att 

de hamnar utanför den gemenskap som arbetet innebär. För den enskilde är betydelsen av ett 

arbete dels ett sätt att försörja sig och dels har det även andra funktioner. Det kan exempelvis 

handla om att skapa sociala relationer utanför det egna hemmet och att känna delaktighet i 

arbetet mot gemensamma mål samt ge individen en tidsstruktur i vardagen (Jahoda, 1982). Att 

skaffa sig en regelbundenhet i sin vardag och vara aktiv och söka jobb, är råd som ges till 

arbetslösa med sviktande motivation, exempelvis på arbetsförmedlingen, i handböcker och 

artiklar (Mäkitalo, 2006).  

 

Det finns ett otal utvärderingar av de kommunala arbetsmarknadspolitiska programmen att ta 

del av via Internet. Trots ett idogt sökande har vi dock inte lyckats hitta någon utvärdering 

eller forskning som talar om de arbetslösas upplevelser av att delta i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program eller vad det innebär att gå från arbetslöshet till att delta i ett 

program. Att gå från arbetslöshet till att delta i ett program borde enligt vår uppfattning 

innebära en omställning för deltagarna. Med omställning menar vi att individen får andra 

ramar att förhålla sig till i programmet som inte funnits under arbetslösheten. Det kan bland 

annat handla om att programmen har bestämda närvarotider då deltagarna måste befinna sig i 

verksamhetens lokaler. Vi upplever att dessa omställningar är ett tämligen outforskat område.  

Vår intention är därför att belysa problemet utifrån de personer som deltar i programmen. De 

kommunala programmen skiljer sig åt både när det gäller verksamhet och vilken typ av 

arbetslösa som man riktar sig till och för att göra en studie möjlig utifrån våra förutsättningar 

har vi valt att göra en avgränsning och studera två program som tillhör samma verksamhet. 

Verksamheten är riktad mot personer som är långtidsarbetslösa.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad det innebär för långtidsarbetslösa 

när de går från att vara öppet arbetslösa till att medverka i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Vi har som utgångspunkt att undersöka detta utifrån deltagarnas upplevelser. Vi 

utgår från följande frågeställningar: 

 

 Vilka omställningar kan vi urskilja för personer som går från att vara öppet arbetslösa 

till att delta i ett program eller projekt? 

 Hur yttrar sig dessa omställningar? 

 Hur upplevs omställningarna av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen? 

 

 

1.2 Disposition  

 

Disponeringen av uppsatsen är följande: Kapitel två inleds med begreppsdefinitioner som är 

av betydelse för uppsatsen. Det följs av arbetsmarknadspolitiska regler och information om 

ersättningssystem för arbetslösa. I kapitel tre presenteras tidigare forskning knutet till det 

studerade området. Det fjärde kapitlet beskriver den teoretiska referensram som används vid 

analysen av det empiriska materialet. I Kapitel fem redogörs för val av metod vid 

materialinsamling och analys. Vidare i kapitel sex redovisas resultatet. Först ges information 

om deltagarna, verksamheten och arbetsledarnas yrkesbakgrund och nuvarande 

arbetsuppgifter och därefter följer en tematisk redovisning. I sjunde kapitlet analyseras 

resultatet med utgång i valda teorier. Avslutningsvis förs en diskussion om uppsatsens resultat 

och analys, betydelsen av metod och teorival för resultatet samt förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas information som vi finner är av vikt för att bättre förstå våra 

respondenters situation.  

 

2.1 Definitioner av begrepp 

 

Det finns olika förklaringar på begreppen gällande arbetslösa. Därför har vi valt att börja med 

att tydliggöra vilka definitioner som används i denna uppsats. Vidare görs en definition av 

social struktur så som begreppet används i uppsatsen. 

 

2.1.1 Öppet arbetslösa: 

Öppet arbetslösa är de personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen, som aktivt söker 

arbete och som kan börja arbeta omgående. De deltar inte heller i något 

arbetsmarknadspolitiskt program (www.arbetsformedlingen.se). 

2.1.2 Långtidsarbetslösa:  

Som långtidsarbetslösa räknas personer över 25 år som har varit arbetslösa kontinuerligt i 

minst 6 månader eller personer under 25 år som har varit arbetslösa kontinuerligt i minst 100 

dagar (www.arbetsformedlingen.se). 

 

 

2.2 Arbetsmarknadspolitik 

 

Arbetsmarknadspolitiken styrs av förordningen om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten (2000:628) vars huvuduppgifter är: 

 att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft 

 främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa  

 underlätta för dem med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och 

förhindra utslagning från arbetsmarknaden 

 motverka långa tider utan reguljärt arbete 

 motverka en könsuppdelad arbetsmarknad, bidra till ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män och en ökad mångfald i arbetslivet 

 

Verksamheten ska utformas så att den stärker den enskildes möjligheter att få eller att behålla 

ett reguljärt arbete och ska i så stor utsträckning som möjligt sammankopplas till de 

förutsättningar och önskemål som finns. Verksamheten ska inte snedvrida 

konkurrensförutsättningarna för annan verksamhet och risken för att reguljära arbeten trängs 

undan ska göras så liten som möjligt.  

 

 

 

http://(www.arbetsformedlingen.se/
http://(www.arbetsformedlingen.se/
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Verksamheten ska anpassas till förutsättningar och behov i olika delar av landet samt ska den 

vara förenlig med målen för ett ekologiskt hållbart Sverige. Verksamheten bedrivs i form av:  

 

 platsförmedling 

 vägledning 

 arbetsmarknadspolitiska program 

 arbetslivsinriktad rehabilitering 

 vissa anställningsfrämjande åtgärder 

 

De arbetsmarknadspolitiska programmen är insatser som syftar till att stärka den enskildes 

möjligheter att få eller att behålla ett arbete. 

 

2.2.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Furåker och Blomsterberg (2002) menar att användningen av begreppet 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ofta begränsas till att innefatta ekonomiska insatser, såsom 

arbetsförmedling, sysselsättningsåtgärder, arbetsmarknadsutbildning och kontantbidrag till 

arbetslösa. De ekonomiska åtgärderna kan i sin tur delas in i generella och selektiva åtgärder. 

De generella är åtgärder som rör hela arbetsmarknaden som t.ex. anställningsbidrag, vilket är 

ekonomiska bidrag som arbetsgivare får när de nyanställer. Selektiva åtgärder har en mer 

specifik mottagare och det kan handla om stödåtgärder vid nedläggningar av större företag.  

 

Det är också vanligt att dela in åtgärderna i utbudsinriktade, efterfrågeinriktade och 

funktionsunderlättande (matchning). Åtgärdsinriktade åtgärder syftar till att anpassa 

arbetskraftsutbudet till arbetsmarknadens behov. Det kan handla om utbildningar inom 

områden där det råder arbetskraftsbrist. Efterfrågeinriktade åtgärder är det motsatta, nämligen 

att skapa sysselsättning genom att positivt påverka efterfrågan på viss arbetskraft, vilket kan 

åstadkommas genom bidrag och subventioner till arbetsgivare. Funktionsunderlättande 

åtgärder har som syfte att matcha den arbetskraft och det arbetsutbud som finns med varandra 

dvs. arbetsförmedling (ibid.).  

 

Det görs också en uppdelning mellan konjunkturbetingande och socialt motiverande åtgärder. 

Den förstnämnda är till för att utjämna konjunkturens svängningar och det görs t.ex. genom 

arbetsmarknadsutbildningar och ungdomspraktik. De socialt motiverande insatserna ska 

hänga samman med individers fysiska, psykiska och sociala handikapp och inte med det 

ekonomiskt rådande läget (ibid.). 

 

2.3 Ersättningssystem för arbetslösa 

För arbetslösa finns flera olika ersättningssystem beroende på vilka omständigheter som 

råder. Det kan handla om hur länge de varit arbetslösa, om de samtidigt är sjukskrivna eller 

om de inte är berättigade till a-kassa. Nedan följer en redogörelse för de aktuella 

ersättningssystemen. 

2.3.1 Garantier 

Ett garantiprogram är en typ av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Insatser i form av 

garantier har ökat de sista tio åren. Dessa kombinerar olika typer av insatser. Urvalet sker på 

basis av tiden man varit arbetslöst. Just nu finns det två typer av garantiprogram. Det är 

jobbgarantin för ungdomar och jobb och utvecklingsgaratin (SOU 2011:11). 
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Jobbgarantin för ungdomar 

Insatsen riktar sig till ungdomar som fyllt 16 men inte 25 och som varit arbetslösa under tre 

sammanhängande månader samt är anmäld som arbetssökande hos den offentliga 

arbetsförmedlingen. Programmet ska innehålla en blandning av kartläggning, studie och 

yrkesvägledning, jobbsökande, coachning, praktik och utbildning. Den unge kan delta i 

sammanlagt högst 15 månader och kan därefter anvisas till jobb och utvecklingsgarantin 

(SOU 2011:11). Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 

insatser tidigt för att ungdomarna så snabbt som möjligt ska kunna få ett arbete eller att de ska 

kunna återgå eller påbörja utbildning. Aktiviteterna genomförs i länsarbetsnämndens regi eller 

så upphandlas de (SFS 2007:813). 

 

Jobb och utvecklingsgaratin  

Denna insats riktar sig till långtidsarbetslösa personer, framför allt de som förbrukat sina 

ersättningsdagar från arbetslöshetsförsäkringen eller inte omfattas av 

arbetslöshetsförsäkringen och varit arbetslösa under 18 sammanhängande månader, eller 

deltagit i jobbgarantin för ungdomar. Garantin har tre faser, där fas 1 innebär kartläggning, 

jobbsökande och förberedande insatser (max 150 dagar), fas 2 innebär praktik och 

arbetsträning (max 450 dagar, inklusive dagarna i fas 1) och fas 3 som innebär en 

sysselsättning hos en arbetsgivare som annars inte skulle ha utförts. Fas 3 har ingen tidsgräns. 

(SOU 2011:11) 

 

2.3.2 Sjukförsäkringen 

Enligt den sjukförsäkring som nu gäller kan den som är sjuk få sjukpenningar på 80 % av den 

sjukpenninggrundande inkomsten under 364 dagar. Under speciella omständigheter går det att 

få ytterligare dagar med sjukpenning men då till ett lägre belopp. Under de första 90 dagarna 

har man rätt till sjukpenning om man inte klarar av att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter 

hos sin arbetsgivare. Efter dessa 90 dagar finns det bara en rätt till sjukpenning om individen 

inte kan utföra några arbetsuppgifter alls hos sin arbetsgivare. När det har gått 180 dagar 

prövas individen mot hela arbetsmarknaden, vilket innebär att för att få sjukpenning ska man 

inte kunna utföra något arbete alls. 

 

Den som inte är berättigad till sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning ska erbjudas att 

delta i en arbetslivsintroduktion som anordnas av arbetsförmedlingen. Denna insats innebär en 

kartläggning av individens förutsättningar och vilket behov av stöd denne har. Introduktionen 

kan som längst pågå i tre månader och under denna period utbetalas aktivitetsstöd. 

Aktivitetsstödet motsvarar ersättningen från a-kassan på högst 680 kronor om dagen eller 

utvecklingsersättning (gäller vissa ungdomar). Den som inte är berättigad till a-kassa får 223 

kronor om dagen. Efter avslutad introduktion kan man bli hänvisad att ställa sig som 

arbetssökande på arbetsförmedlingen. Sjukersättning får den som är mellan 30 och 64 år och 

som troligen aldrig på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kommer att kunna 

arbeta heltid. Den som är mellan 19 och 29 år och som troligen inte kommer att kunna arbeta 

heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning. Det 

finns ett begrepp som heter tidsbegränsad sjukersättning men till utgången av 2012 ska ingen 

längre ha detta eftersom den förmånen helt försvinner (www.forsakringskassan.se). 

http://www.forsakringskassan.se/
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2.3.3 Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) 

Efter vissa speciella kriterier kan enskilda personer få ekonomiskt bistånd till sin försörjning i 

form av försörjningsstöd (socialbidrag i folkmun). Enligt denna lag får kommunerna ställa 

krav på att den som mottar försörjningsstöd ska delta i kompetenshöjande åtgärder eller 

praktik om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Samma lag säger också att kommunernas åtgärder inte får ersätta arbetsförmedlingens 

program.  

 

2.3.4 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare  

Syftet med en offentligt skyddad anställning (OSA) är att ge funktionshindrade med nedsatt 

arbetsförmåga möjlighet till en utvecklande anställning. OSA-anställningen ska kunna leda till 

en anställning på den reguljära arbetsmarknaden framöver. Ett ekonomiskt stöd kan lämnas 

till offentliga arbetsgivare som anordnar skyddat arbete. Lön och andra anställningsförmåner 

ska vara som följer av, eller är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. OSA gäller för den 

som är: 

• arbetslös med socialmedicinskt funktionshinder, 

• arbetslös som är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

funktionshindrade, 

• arbetslös som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare har haft kontakt 

med arbetslivet eller har varit borta ifrån det under längre tid (www.arbetsformedlingen.se). 

 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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3. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning om arbetslöshet har i stor utsträckning varit inriktad på arbetslöshetens 

effekter på individens välbefinnande. Då forskning om vad det innebär för långtidsarbetslösa 

att gå från öppen arbetslöshet till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program saknas, väljer 

vi att redovisa sådan forskning kring närliggande områden som har betydelse för denna 

uppsats. Vi börjar vår presentation av tidigare forskning med vad arbete och arbetslöshet har 

för effekter på individen, följt av forskning om psykiskt välbefinnande i samband med 

arbetslöshet. Sedan följer en del om individens handlingsutrymme vid arbetslöshet, följt av 

forskning kring samhällssynen på arbetslösa. Kapitlet avslutas med en kort redovisning om 

stigmatisering.  

 

3.1 Arbetets betydelse och arbetslöshetens effekter för individen 
 

En inriktning inom forskning om arbetslöshet har handlat om vad arbetet har för betydelse för 

individen och med utgångspunkt i det, vad avsaknad av ett arbete får för konsekvenser för den 

arbetslöse. Rantakeisu (2002:65) som forskat kring arbetslöshetens sociala och hälsomässiga 

yttringar menar att arbete är en förutsättning för vår försörjning. Därför blir arbete också en 

central del i de flestas liv, antingen de vill det eller inte. Hon säger också att arbetet fyller en 

viktig funktion för att vi ska integreras och vara delaktiga i samhället (ibid.). Detta 

resonemang för socionomen Jönsson (2003:9) vidare då han påstår att frånvaro av ett arbete 

kan innebära att individen marginaliseras. Att marginaliseras kan förklaras som att förlora 

inflytande och betydelse, att få det svårt att själv förbättra sin livssituation. Angelin (2009) har 

i en studie av arbetslösa ungdomar kommit fram till att den som är arbetslös som ung löper 

sex till sju gånger större risk att vara marginaliserad även som äldre, jämfört med de unga som 

kommer in på arbetsmarknaden.  

 

Att betrakta arbetet och avsaknad av detsamma utifrån den betydelse det har för individen gör 

också Jahoda (1982). Hon menar att arbete ger människan ett ekonomiskt utbyte och materiell 

trygghet. Detta kallar hon för den manifesta funktionen. Enligt Jahoda innebär även arbetet 

flera viktiga, latenta funktioner för människan. Hon menar att arbete ger individen en särskild 

tidsuppfattning, en tidsstruktur. Denna tidsstruktur är en produkt av industrialiseringen, som 

när den gjorde sitt intåg fick människor att skapa arbetstider, vilket tidigare inte hade funnits. 

Detta har inneburit att vi socialiseras in i normen att den tidsstruktur som arbetet ger är den 

rätta. Det har blivit viktigt med punktlighet och att fylla våra dagar med planerade aktiviteter. 

Jahoda påstår också att genom arbetet blir vi delaktiga i kollektiva mål och verksamheter. 

Dessa kollektiva mål påverkar också våra individuella mål. Arbetet breddar vårt sociala liv 

genom nya relationer som ger oss gemensamma värderingar utanför familj och vänner. Hon 

menar att kollegor på en arbetsplats inte har så känslomässiga relationer som 

familjemedlemmar har. Därför kan vi utbyta information och även bli bedömda på ett annat 

sätt på arbetsplatsen. Med detta menar hon att familjen inte kan ersätta de arbetsmässiga 

relationerna. Arbetet gör oss människor aktiva genom att vi utför vissa arbetsuppgifter. 

Arbetet ger oss också status och Jahoda menar att status och identitet starkt hänger samman. 

Detta betyder att vi blir någon genom vårt arbete.  
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Det finns en risk för den som är arbetslös att fråntas dessa viktiga funktioner därför att de 

hamnar utanför den gemenskap som arbetet innebär och att de socialpsykologiska behoven då 

riskerar att inte tillgodoses fullt ut. Detta kan vara en förklaring till den ökade ohälsa och 

undergivenhet som arbetslösa oftare än arbetande visar. Jahoda menar också att detta är en 

förklaring till varför en del människor hellre arbetar under dåliga förhållanden än att vara 

arbetslösa. Arbetslöshet gör det svårare för människor att planera sin framtid. Hur den 

arbetslöse anpassar sig påverkas av vilka förhållanden han eller hon tidigare levt under samt 

vilka förhoppningar som finns inför framtiden. Jahoda är medveten om att listan över arbetets 

latenta funktioner inte är fullständig, men att den innefattar viktiga funktioner för människans 

grundläggande behov. Hon menar också att andra sysselsättningar som exempelvis ideellt 

arbete kan fylla vissa av dessa funktioner. Bara förvärvsarbete kan dock fylla både den 

manifesta och de latenta funktionerna.  

 

Psykologen Warr (2007) har utvecklat Jahodas modell och beskriver vad i omgivningen som 

kan förklara skillnader och förändringar i psykisk hälsa, för människor som befinner sig i 

olika miljöer. Skillnaden mot Jahodas modell är att Warrs modell kan appliceras både på 

arbetslösa och människor som har arbete. Ett antal väsentliga faktorer i omgivningen lyfts 

fram som avgörande för den psykiska hälsan. För att kunna stimulera, stärka och aktivera 

individerna behövs möjligheter till kontroll och möjlighet att kunna använda sina färdigheter. 

Yttre givna mål är också viktiga, liksom variation och klarhet i omgivningen. Tillgång till 

pengar och fysisk säkerhet är ytterligare faktorer som är viktiga för den psykiska hälsan.  

 

3.2 Psykiskt välbefinnande  

 

Forskning om arbetslöshet utmynnar ofta i vilka konsekvenserna blir för det psykiska 

välbefinnandet (Hallsten, 1998). Eftersom alla individer är olika påverkar inte arbetslösheten 

alla människor på samma sätt. Det påvisar Hallsten (1998) i sina studier. Han visar att 

arbetslöshetens psykiska ohälsoeffekter skiftar för olika grupper och individer. Hallsten menar 

att exempelvis kön, ålder, socialgrupp, ekonomisk ersättning och alternativa aktiviteter under 

arbetslösheten är faktorer som kan påverka effekterna av arbetslöshet. Flera studier visar att 

det finns ett klart samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Däremot är inte 

orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa riktigt klara. Arbetslösheten kan 

orsaka psykisk ohälsa men det motsatta kan också gälla, att psykisk ohälsa orsakar 

arbetslöshet genom att individen inte kan ta vilket arbete som helst. Studier visar också att 

arbetslösa personer vanligen visar sämre psykisk hälsa än personer som arbetar (Hallsten, 

1998, Angelin, 2009). Dock är det så att den som har ett otryggt, ofritt och inte utvecklande 

arbete till och med kan ha större risk att drabbas av psykosocial ohälsa än den som är 

arbetslös (Starrin & Jansson, 2005). Dessa studier säger emot Jahodas teori om att människor 

hellre har ett arbete med dåliga arbetsförhållanden än är arbetslösa och att arbetslöshet i större 

utsträckning än arbete leder till ohälsa. Bolinder (2005) är en forskare som i sin tur i sina 

studier påvisat att den psykiska hälsan och välbefinnandet i regel förbättras för de arbetslösa 

som får jobb. Hon har också sett att ju högre upplevd möjlighet till jobb desto högre 

välbefinnande och även det motsatta, att ju lägre upplevd möjlighet till arbete desto sämre 

välbefinnande.  
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Starrin och Jönsson (1998) har också studerat varför arbetslöshet leder till hälsomässiga 

problem för en del och inte för andra. De utgår från att det finns två förhållanden som har 

betydelse för att förstå sambandet mellan arbetslöshet, ohälsa och sociala problem. De två är 

grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter. Deras forskning 

uppmärksammar det som går förlorat vid arbetslöshet, nämligen i första hand pengar. Det blir 

en påfrestning för individen när ekonomin hotas eller inte går ihop. För det andra är det social 

prestige, status och aktning. De menar att det kan vara skamfyllt att vara utan arbete och hur 

andra betraktar den arbetslöse är betydelsefullt för den arbetslöses identitet. Arbetslösa 

riskerar därför att nedvärderas och föraktas och att tillskrivas en låg status, vilket innebär en 

lägre social värdighet.  

 

Starrin och Jönsson finner ett starkt stöd för att ekonomiska påfrestningar och sociala 

påfrestningar i form av skamgörande erfarenheter har samband med ohälsa och arbetslöshet. 

Det är när skamkänslor orsakar ytterligare känslomässiga reaktioner t.ex. i samband med ilska 

som den leder till ohälsa. Den ekonomiska situationen och det sociala samspelet mellan de 

arbetslösa och människor och sociala institutioner i deras omgivning tycks spela stor roll för 

hur de upplever och tolkar sina erfarenheter av arbetslösheten (Jönsson, 2003). Det är 

framförallt hos personer som både utsätts för hög grad av ekonomisk påfrestning och hög grad 

av skamgörande erfarenheter som det uppkommer en sviktande hälsa som kan relateras till 

arbetslöshet. För den som har låg grad av båda faktorerna kan de se en bättre hälsa. Starrin 

och Jönsson menar därför att känslorna skam och rädsla är den förmedlande länken mellan 

den sociala omvärldens villkor och psykosomatiska reaktioner (Starrin & Jönsson, 1998). 

 

 3.3 Handlingsutrymmet 

 

Tidigare forskning om arbetslöshet har även fokuserat på arbetslösas handlingsutrymme. 

Fryer (Jönsson, 2003:35) menar till exempel att arbetslöshet inskränker individens möjligheter 

att hantera den uppkomna situationen. Delvis begränsas handlingsutrymmet genom att 

individen kan få ekonomiska svårigheter. Det kan exempelvis innebära att den arbetslöse inte 

längre kan upprätthålla sitt sociala liv med vänner eller delta i aktiviteter på grund av sin 

ekonomiska situation.  När handlingsutrymmet begränsas påverkas de arbetslösas 

välbefinnande negativt.  

 

Detta har även varit ett ämne som Bolinder (2006) intresserat sig för. Hon har i sin 

doktorsavhandling studerat hur individer upplever och hanterar arbetslöshetssituationen och 

hur detta hänger samman med de handlingsmöjligheter de faktiskt har. Bolinder har studerat 

arbetslöshet utifrån ett perspektiv som ser arbetslöshet som en händelse, vilken gör individens 

tillvaro instabil. För att återfå balansen och få möjlighet att hantera situationen utformar de 

arbetslösa olika strategier. Bolinder kommer i sin avhandling fram till att den omgivning som 

de arbetslösa befinner sig i påverkar hur de upplever situationen, som i sin tur påverkar hur de 

väljer att hantera den. Hon finner också att både aktiveringsstrategier, som syftar till att aktivt 

förändra situationen, samt anpassningsstrategier, inriktade på att anpassa sig till situationen 

förekommer, men att aktiveringsstrategierna är de som dominerar.  
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3.4 Omgivningens syn på arbetslösa och arbetslöshet 

 

Många av uppfattningarna om arbetslösa idag har sitt ursprung i historiska skeenden 

(Andersson, 2003). I slutet av 1920-talet definierades arbetslösheten som något ont som 

orsakade olika nedbrytande och skadliga verkningar för den arbetslöse och hans eller hennes 

omgivning. Det talades också om att de arbetslösa bar en egen skuld till arbetslösheten 

eftersom de inte gjort allt i sin makt för att kunna undvika arbetslösheten. Dessa historiska 

uppfattningar menar Andersson (2003) har påverkat dagens syn på arbetslösa som lata och 

passiva. De arbetslösa ses ibland som oförmögna och ovilliga till att följa samhällets krav på 

arbetsamhet. I en studie av Angelin (2009) visade det sig att flertalet av de unga arbetslösa 

som deltog i studien upplevde att andra såg dem som blyga, lata och med sämre moral än 

andra. Bolinder (2006) menar att det även i vår tid finns fördomar mot arbetslösa bland 

arbetsgivare. Det borde vara en uppgift för staten, menar hon, att se till att dessa fördomar 

minskar, just för att öka dessa utsatta gruppers chanser att få jobb. Resultatet i hennes 

doktorsavhandling visar nämligen på att det snarare är arbetsutbudet än individernas 

arbetsmotivation som är anledning till arbetslöshet (ibid.). Föreställningar om arbetslösa 

bidragstagare och deras behov påverkar också hur en del svenska kommuner organiserar sina 

insatser. Föreställningen grundar sig även här på att individuella brister är bakomliggande 

orsaker till arbetslöshet och åtgärderna riktas därför mot en förändring av deltagaren själv 

(Hollerz, 2010). 

 

3.5 Kategorisering, stigmatisering och identitetsskapande  

 

Synen genom tiderna påverkar varför arbetslöshet ses som en lägre status än arbete (Mäkitalo, 

2006). Genom att kategorisera vår omvärld, såsom människor, ting, händelser och handlingar 

gör vi omvärlden meningsfull och hanterbar. När vi placerar människor i en kategori eller en 

grupp som vi känner till kan vi få en ungefärlig bild av personen vi möter och på det sättet blir 

mötet mer förutsägbart för oss. Med denna gruppindelning följer också förväntningar på hur 

vi bör, skall och får vara och agera. En kategoritillhörighet kan vara positivt eller negativt 

laddad och kan också vara svår att bli av med. Det händer också att individer börjar betrakta 

sig själv efter andras kategoriska beskrivning, en så kallad stigmatisering. I media laddas 

kategorierna med värderingar, som vi har med oss nästa gång vi träffar på den kategorin. 

Genom tradition och historia hålls kategorierna sedan vid liv (Mäkitalo, 2006). Exempelvis 

skulle stigmatiseringen av arbetslösa kunna härledas bakåt i tiden då det ansågs vara av ondo 

att vara utan arbete. Arbetslöshet blir därför något negativt och dessa uppfattningar och 

fördomar förs vidare från generation till generation.  

 

Starrin och Jönsson (1998) förklarar att det finns en risk för stigmatiserade personer att mista 

sin sociala position. Det kan ske antingen genom att stigmat anger lägre eller underordnade 

roller, eller att stigmat begränsar möjligheterna att inta en speciell roll. Det kan också vara så 

att det innebär ekonomiska svårigheter därför att stigmat i sig gör det svårt att få ett jobb och 

därmed också tjäna pengar. 
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3.7 Sammanfattning 

 

Den tidigare forskningen om arbetslöshet har delvis handlat om vad arbetet respektive 

arbetslöshet har för betydelse för individen. Att arbeta ger människor en inkomst, men också 

flera dolda funktioner som en särskild tidsstruktur, delaktighet i kollektiva mål, vilka i sin tur 

påverkar de individuella målen. Arbete resulterar också ofta i ett större socialt kontaktnät som 

innefattar gemensamma värderingar utanför familj och vänner. Ett arbete innebär också status 

och identitet och gör människor aktiva. Att stå utanför denna gemenskap kan medföra att man 

berövas dessa viktiga funktioner och det i sin tur kan leda till ohälsa.  

 

Det finns också forskare som förklarar varför den psykiska hälsan skiljer sig mellan individer. 

Faktorer som påverkansmöjligheter och möjligheter att använda sig av sina kunskaper, 

tillgång till pengar, fysisk säkerhet och sociala kontakter nämns i detta sammanhang. 

Forskningen visar också att det finns ett samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa, men 

det är oklart vilken faktor som påverkar vilken.  

 

Studier visar också att ålder, kön, socialgrupp, ekonomisk ersättning och aktiviteter påverkar 

hur arbetslösheten ter sig för olika individer. Det har också påvisats samband mellan graden 

av ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter och psykisk ohälsa i samband med 

arbetslöshet. Arbetslöshet minskar den enskildes möjligheter att klara av situationen just på 

grund av ekonomiska svårigheter. En arbetslös utformar strategier för att klara sin situation, 

hur detta går till, hör ihop med hur han eller hon upplever arbetslösheten. Strategierna kan 

antingen syfta till att förändra situationen eller att till helt enkelt anpassa sig.  

 

Synen på arbetslösa härrör sig historiskt. Arbetslöshet har setts som något ont och att den 

arbetslöse själv hade skuld till den uppkomna situationen. Detta menar forskare har påverkat 

dagens syn på arbetslösa som lata och overksamma och styr även i viss mån organiseringen av 

åtgärdsprogram. Ibland skapar vi människor en självbild utifrån hur andra kategoriserar oss, 

en så kallad stigmatisering. Arbetslöshet kan därför leda till en negativ självbild och en risk 

att mista sin sociala position på grund av sitt stigma.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har valt att utgå ifrån ett antal teoretiska begrepp som sammantagna ger oss möjlighet att 

förstå vad det innebär för långtidsarbetslösa att gå från att vara öppet arbetslösa till att 

medverka i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Giddens struktureringsteori hjälper oss att 

förstå de sociala strukturerna. Vidare använder vi oss av Bourdieus handlingsteori för att 

förstå personernas handling och upplevelse i de sociala fälten. Bourdieus handlingsteori 

förklarar dock inte hur en övergång mellan fälten ser ut och därför har vi valt att komplettera 

med Ezzys begrepp ”status passage” som förklarar förändringen som sker hos en person när 

denne går från ett arbete till arbetslöshet eller tvärtom. 

 

4.1 Anthony Giddens Struktureringsteori  

 

Giddens (1984) menar att alla strukturer är sociala och att dessa förutsätter att det även finns 

en aktör som utför en social handling. Strukturen och aktören utgör tillsammans en dualitet, 

det vill säga att de båda existerar i ett beroendeförhållande till varandra. De är därmed inte 

fristående fenomen som kan separeras från varandra. All social handling är beroende och 

formas av strukturen och strukturen formas i sin tur av den sociala handlingen. Giddens menar 

att strukturer skapas och reproduceras fortlöpande genom social handling. När strukturer 

reproduceras så reproduceras även förutsättningarna som möjliggör de sociala handlingarna. 

Strukturers dualitet är kärnan i skapandet av social reproduktion över tid och rum. Brante och 

Andersen (1998:315) menar att det finns exempelvis ingen fotbollsspelare om inte spelet 

fotboll existerar, med sina regler och strukturerade rollfördelning mellan spelarna.  

 

Strukturer kan enligt Giddens både möjliggöra och begränsa handlingsutrymmet för aktören, 

den består inte av fasta och givna ramar. Det innebär att strukturer inte bör ses som tvingande 

utan att aktören har en förmåga att reflektera över sin situation och därmed också välja 

handlingsalternativ. Handlingsalternativen influeras dock av normer dvs. de informella 

riktlinjerna och även av regler som är de formella riktlinjerna för handlingen. Aktören är 

medveten om de normer och regler som gäller för handlingen. För att förstå och ansvara för 

sin handling uttrycker individen upphovet till den och med hjälp av normer rättfärdigas sedan 

handlingen. Genom att reflektera över sina handlingar gör aktören dem förståeliga. Normativa 

handlingsmönster utgår från att det finns ett rätt och förväntat sätt att utföra handlingen. 

Normer och regler är dock beroende av att det finns aktörer som är medvetna om dem och 

handlar utifrån dem för att de ska kunna existera.  

 

Strukturer innefattar inte enbart de normer och regler som är involverade i produktionen och 

reproduktionen av sociala system utan även de resurser som finns där. Med resurserna i 

sociala system menas förmågan att kunna påverka andra aktörer och dess omgivning. Giddens 

talar om att makt i sociala system som följer någon form av kontinuitet över tid och rum, 

förutsätter att det finns regelbundna relationer av autonomi och beroende mellan aktörer eller 

kollektiv. Men Giddens menar att det i alla former av beroendeförhållanden också finns 

resurser som gör att det även är möjligt för underordnade att influera de överordnades 

handlingar.    
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4.2 Pierre Bourdieus handlingsteori 

 

Bourdieu (1999) liknar samhället vid ett socialt rum som i sin tur består av olika fält och hans 

teori fokuserar på de sociala relationerna däri. Det sociala rummet skapas av de sociala 

agenterna, dvs. individer och grupper som befinner sig i det sociala rummet, individuellt men 

framför allt kollektivt. Skapandet sker genom samarbete och konflikt och styrs av den 

position som man intar i det sociala rummet. Positionen utgör grunden för hur individer och 

grupper handlar. Det sociala rummet är en struktur av skillnader och grundar sig i fördelning 

av makt och kapital och är ingenting som är bestående, utan föränderligt.  

 

Kapital syftar på tillgång och värden och olika typer av kapital har olika egenskaper. 

Kapitalen kan vara av ekonomisk, kulturell, social eller symbolisk art. Det ekonomiska 

kapitalet handlar om pengar, materiella tillgångar och kännedom om ekonomiska spelregler. 

Kulturellt kapital är resurser i form av kunskaper, språkbruk och vanor. Det sociala kapitalet 

syftar på de sociala kontakter och nätverk man har eller kan förvärva. Alla kapitalarter kan 

förändras till symboliskt kapital genom de sociala agenterna. När de tillskriver ett visst kapital 

ett värde, och erkänner det, får det kapitalet ett symboliskt värde, ett symboliskt kapital. Ett 

kapital kan användas för att påverka ett annat kapital i någon riktning. Exempelvis kan man 

använda sitt sociala kapital genom att ta hjälp av sina vänner eller någon annan i sitt sociala 

nätverk för att få ett jobb. Det här jobbet ger i sin tur en lön, vilket innebär att personens 

ekonomiska kapital förändras. Det sociala kapitalet har således använts för att förmodligen 

öka det ekonomiska kapitalet. 

 

Bourdieu (1999) menar att en persons samlade, totala kapital, kan sägas utgöra de möjligheter 

och begränsningar en person har. Hur det totala kapitalet ser ut för en person eller grupp är 

beroende av dennes habitus. Habitus är de inneboende, mentala strukturer som avgör hur 

agenterna uppfattar och handlar i det sociala rummet. Vårt habitus skapas under hela vår 

livstid. Bourdieu talar också om kollektivt habitus eller klasshabitus, vilket innebär att en 

social grupp eller klass uppvisar ett liknande habitus. Gruppen har liknande smak vad det 

gäller exempelvis utbildning, musik, konst, mat och dryck och förenar individerna i gruppen 

med varandra. 

 

En persons habitus är avgörande för vilken position denne innehar i varje fält. Varje fält utgör 

nämligen ett nätverk av relationer mellan positioner. Dessa kan innehas av individer likaväl 

som grupper eller institutioner. Det pågår ständigt en maktkamp inom varje fält om att erövra 

nya högre positioner. Det kapital en person har påverkar den här kampen. Vi människor finns 

i alla fält, men i olika grad, alltså behöver status inom ett fält inte innebära status inom ett 

annat. Personer som står långt ifrån varandra i det sociala rummet har svårare att närma sig 

varandra än de som står nära. Detta på grund av att deras egenskaper, dispositioner och smak 

liknar varandras. Det finns många olika fält i det sociala rummet, bland annat ett byråkratiskt 

fält, ett socialt, familjen utgör ett fält, arbetsplatsen ett annat och alla ska de förhålla sig till 

det politiska fältet. Ett fält är en plats man föds in i men inte nödvändigtvis måste stanna kvar 

i. Förändring i ett fält uppkommer i och med maktkamp om exempelvis positioner och 

värderingar och förändringens omfattning beror på hur striderna ter sig och på stödet inom 

och utom fältet. 
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4.3 Douglas Ezzys teori om ”status passage” och ”identitet genom 
berättelse” 
 

Ezzy (2001) betraktar arbetslöshet som en process och inte som ett statiskt tillstånd. För att 

förtydliga att arbetslöshet handlar om en process vill han hellre kalla den för ”job loss ” (här 

översatt till arbetsförlust). Arbetslöshetsprocessen handlar om flera övergångar mellan 

exempelvis arbete och arbetsförlust och sedan över till ett nytt arbete eller studier. För att 

förstå arbetslöshetsprocessen föreslår Ezzy att man inte bara ska göra jämförelser mellan 

arbetslösa och arbetande utan studera all arbetsförlust, både den som leder till arbetslöshet, 

men även andra former av arbetsförluster som pension eller föräldraledighet.  

 

Arbetsförlust är en av flera sociala övergångar från en status till en annan som kan kallas för 

status passager. Andra sociala övergångar kan vara giftermål, skilsmässa, eller en misslyckad 

idrottskarriär. En social övergång innebär att en individ förflyttas från en del av en social 

struktur till en annan. Detta kan innebära en förlust eller vinst av privilegier, inflytande eller 

makt, och en förändrad identitet och självkänsla, likaväl som ett förändrat beteende. En social 

övergång kopplas ofta samman med att inta en ny roll, menar Ezzy. När arbetsförlust beskrivs 

som en status passage betyder det att den både är tidsmässig och processuell. Vikten av 

interaktion mellan det som faktiskt händer och hur individen tolkar händelsen poängteras. De 

sociala övergångarna är också en del av en persons livshistoria. Denna livshistoria påverkar 

hur den enskilde tolkar situationen som arbetslös (Ezzy, 2001). Även meningen som personen 

tillskriver händelsen är viktig. Att lyckas eller misslyckas med att upprätthålla ett meningsfullt 

liv har en direkt effekt på individens psyke. Hur de sociala övergångarna ter sig är också 

beroende av individens strategier för sin självbild och identitet (Ezzy, 1993). 

 

Ezzy (2001) menar vidare att status passager kan delas in i två grundtyper. Den ena kallar han 

divestment passages som innebär någon form av separation och den andra kallar han för 

integrative passages som fokuserar på integration. Divestment passages innehåller en 

separation från en status, som ofta följs av en oviss period. Denna typ av passager är alltid 

negativt laddade. Integrative passages medför vanligtvis en övergångsperiod innan ”den nya 

statusen” kan intas, som ofta sker genom någon slags ceremoni, som exempelvis vid bröllop. 

En förlust av jobbet som leder till arbetslöshet är en divestment passages snarare än en 

integrative passages, även om det finns en del arbetslösa som upplever arbetslösheten som en 

positiv status, snarare än en oviss övergångsperiod. I vilket fall som helst så är arbetslöshet en 

social roll som har låg status och ofta förknippas med negativa känslor som skam. 

 

Ezzys teori (2005) fokuserar på samspelet mellan en persons sociala miljö och deras 

subjektiva tolkning av miljön och individens plats i densamma. Arbetslöshetens betydelse för 

den enskilde påverkas av hans eller hennes erfarenheter och förutsättningar. Förutom status 

passage är identitet genom berättelse ett viktigt begrepp för Ezzy. Han menar att en persons 

identitet skapas av ett berättande av sina livserfarenheter. Denna berättelse är ett resultat av 

både vad som hänt i livet, men också individens reaktioner på händelserna. Via berättandet 

växer en självförståelse fram genom att upplevelser tolkas och omtolkas. Lika passager 

berättas på olika sätt av olika personer, därför skiljer sig också konsekvenserna för 

självförståelsen åt. Varför konsekvenser av arbetslöshet skiljer sig åt finner Ezzy (2001) i det 

dynamiska samspelet mellan livserfarenheter och dess tolkningar. I sina studier kan han 

urskilja tre huvudtyper hur förlust av arbetet upplevs.  
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 Arbetsförlusten som en romans, där arbetslösa berättat om positiva erfarenheter. Hos 

dessa personer har arbetsförlusten inneburit en vändpunkt, från ett otillfredsställande 

arbete mot en mer positiv tillvaro. 

 Arbetsförlusten som en tragedi, där de arbetslösa beskriver traumatiska upplevelser 

vid arbetsförlusten. Dessa personer upplever en minskad trygghetskänsla och 

svårigheter att hitta ett nytt jobb. Känslor av värdelöshet och att inte känna sig behövd 

är vanliga, med nedstämdhet och självförakt som följd. En ekonomisk stress är inte 

heller ovanlig i denna kategori. 

 Komplex arbetsförlust, handlar om att betydelsen av att förlora jobbet hänger samman 

med andra händelser som inte har med arbetsrollen att göra. Det kan handla om 

sjukdom, skilsmässa eller att ha flyttat och kan vara av positivt eller negativt slag. 

Arbetslösheten kan då både upplevas som ytterligare en börda som läggs till andra, 

men också att den utgör en möjlighet att ta tag i andra problem. 

 

En identitet genom berättelse är alltså betydelsen av det som passerat och hur man föreställer 

sig framtiden och detta har betydelse för individens självförståelse och handlingsmöjligheter 

(Ezzy, 2001). 

 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Giddens menar att aktören och strukturen utgör en dualitet. Dessa är beroende av varandra 

och existerar inte självständigt Strukturerna skapas och reproduceras ständigt genom social 

handling och de kan begränsa eller möjliggöra aktörens handlingsutrymme. Vilka 

handlingsalternativ som aktören har påverkas också av normer och regler som gäller för 

handlingen och vilka resurser aktören har.  

 

Vidare beskriver Bourdieu samhället som ett socialt rum som är indelat i många olika fält, 

bland annat nämner Bourdieu familjen, arbetsplatsen och det politiska fältet.  Vi har utgått 

från fältbegreppet och använder oss av arbetslöshetens fält och arbetsmarknadsprogrammets 

fält i vår uppsats. I Bourdieus handlingsteori förekommer också begreppet kapital, som 

innebär olika typer av tillgångar. Dessa kapital är antingen av kulturellt, ekonomiskt, socialt 

eller symboliskt slag. Sammantaget utgör dessa en persons totala kapital och bildar hans eller 

hennes möjligheter och begränsningar. Hur det totala kapitalet ser ut är beroende av det 

habitus en person eller grupp har. Med habitus menas de inneboende mentala strukturer som 

bestämmer hur en agent uppfattar och agerar i det sociala rummet. Habitus är också 

avgörande för vilken position en agent har i varje fält.  

 

Ezzy menar att arbetslöshet är en process som består av flera sociala övergångar. Det handlar 

exempelvis om övergången mellan arbete och arbetslöshet. Dessa övergångar benämner han 

som status passager. Det finns två typer av status passager. De är divestment passages som 

innebär en separation från en status och integrative passage som betyder en integrering i en ny 

status. Ezzy menar att vilka konsekvenser arbetslöshet får för individen beror på en persons 

livserfarenheter och hur han eller hon tolkar dem. Det finns tre typer av hur förlusten av 

arbetet upplevs. Arbetsförlust som en romans, tragedi eller som en komplex förlust. 
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5. Metod 
 

I metodkapitlet nedan presenteras val av metod och tillvägagångssätt för undersökningen. 

Kapitlet innehåller vald forskningsansats, urval, datainsamling, analysmetod och 

avslutningsvis en metoddiskussion.   

 

5.1 Val av metod 

 

Denna uppsats har som syfte att utifrån en empirisk undersökning beskriva och analysera vad 

det innebär för långtidsarbetslösa att gå från att vara öppet arbetslösa till att medverka i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Syftet för undersökningen har kommit att ändras under 

uppsatsarbetet. Med utgång från att inte syftet var helt fastställt valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod och en hermeneutisk tolkningsansats som vi återkommer till på sidan 19 i 

uppsatsen. Med kvalitativ forskningsansats undersöker man vilken innebörd eller vilka 

egenskaper ett fenomen har, till skillnad från den kvantitativa metoden som mer fokuserar på 

förekomster eller frekvenser (Hartman, 1998, Wideberg, 2002). Valet av metod gjorde vi med 

utgång i att vi ville försöka få en så nyanserad bild som möjligt av de arbetslösas erfarenheter. 

Fenomenen som vi sedan valde att studera växte fram ur vårt insamlade material. Både 

Hartman (1998) och Kvale (1997) talar om att genom att använda en kvalitativ metod 

försöker man förstå individens eller gruppens livsvärld. Detta stämmer väl överens med den 

intention som vi hade för undersökningen.  

 

5.2 Urval 

 

Vår undersökning tog plats i en kommunal verksamhet där flera olika arbetsmarknadspolitiska 

program bedrevs samtidigt. Våra respondenter var aktiva antingen på en hantverksavdelning 

eller på en produktionsavdelning (beskrivning av verksamheten görs i kapitel 6). 

Respondenterna tillhörde de arbetslösa som antingen befann sig i fas 3, eller hade 

försörjningsstöd eller genomgick en arbetsprövning till följd av en långvarig sjukskrivning. 

Vår strävan var att få ett så brett urval som möjligt utifrån ålder och kön och därför valdes 

också vissa respondenter med liknande förutsättningar bort. Ålder och kön var för oss viktiga 

aspekter att ta hänsyn till då de kunde innebära olika förutsättningar på arbetsmarknaden samt 

att det kan ha betydelse för de erfarenheter de hade. Åldersaspekten var även viktig för att få 

möjlighet att förstå om de eventuella förändringar som skett på arbetsmarknaden över tid 

skulle ha kunnat påverka den arbetslöses berättelse. Urvalet bestod av fem män och två 

kvinnor i åldrarna 23-64 år. För att få en uppfattning om hur de olika avdelningarna fungerade 

valde vi att även intervjua arbetsledarna för dessa. Detta var värdefullt då det gav oss en 

förståelse för verksamhetens uppbyggnad. För att bättre förstå respondenternas berättelser 

ansåg vi att vi även behövde förstå den kontext de befann sig i. Sammanfattningsvis utgjordes 

urvalet av nio personer, varav en arbetsledare för vartdera programmet, en deltagare från 

hantverksprogrammet och sex deltagare från produktionsprogrammet.  
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5.3 Datainsamling  

 

5.3.1 Intervjuer med deltagare i programmet 

För att samla in datamaterial till vår undersökning använde vi oss av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte 

att samla in material av kvalitativ karaktär som ger en nyanserad bild av intervjupersonens 

livsvärld. Fokus ligger på betydelsen av ord och inte siffror som det handlar om i den 

kvantitativa forskningsmetoden. Detta val ansåg vi var en bra metod för materialinsamling då 

vi avsåg att samla in material om respondenternas upplevelser och tankar.  

 

För att få tillgång till respondenterna började vi med att via telefon kontakta en av 

arbetsledarna för programmen. Arbetsledaren fungerade som en ”grindvakt”. Grindvakter är 

nyckelpersoner som kontaktas för att få tillträde till data (Hammersley & Atkinson, 1983). I 

vårt fall gällde det att få kontakt med de respondenter som fanns inom programmet. 

Arbetsledaren hjälpte sedan till att tillfråga möjliga respondenter om de var intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Personerna valdes ut efter de urvalskriterier som vi önskade. 

Arbetsledarens urval bestod av enbart män och därför valde vi att göra en ändring av tänkbara 

respondenter tillsammans med henne. Vi ville försäkra oss om att vi fick med ett så brett urval 

som möjligt för att kunna se ifall det fanns skillnader mellan könen.  

 

Intervjuerna med deltagarna genomfördes på platsen för programmets verksamhet. 

Intervjuerna var personliga, dvs. att de innebar ett personligt möte med respondenterna var 

och en för sig. Detta menar Denscombe (1998) är fördelaktigt då intervjuerna är relativt lätta 

att arrangera. Uppgifterna som fås fram genom intervjun kan med säkerhet sägas komma från 

en bestämd källa och forskaren har bara en persons tankar och idéer att utforska under 

intervjun. Detta underlättar även renskrivningen av materialet då det bara är en person i taget 

som pratar. 

 

Under intervjuerna använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide. Fördelen med detta 

är att intervjuaren kan vara flexibel och röra sig mellan ämnena. Frågorna behöver inte heller 

behandlas i ordningsföljd utan denna kan varieras så att respondenten ges möjlighet att ge 

öppna svar och kan därmed utveckla sina idéer och tankar (Denscombe, 1998). Intervjuguiden 

(bilaga 1) utformades innan vi hade vårt syfte med uppsatsen helt klarlagt. Vår intention var 

att få ta del av respondenternas upplevelser av arbetslösheten och deras medverkan i det 

arbetsmarknadspolitiska programmet. Utifrån det insamlade materialet försökte vi sedan 

upptäcka fenomen. Intervjuguiden var indelad i tre olika teman. Det första temat var bakgrund 

och arbetslösheten, som tog upp frågor om respondentens erfarenheter på arbetsmarknaden. 

Det andra temat var det arbetsmarknadspolitiska programmet, här ställdes frågor om 

upplevelsen av det arbetsmarknadspolitiska programmet de deltog i och även om de deltagit i 

andra program tidigare. Det tredje och sista temat var den egna uppfattningen och samhällets 

syn på arbetslöshet, där frågorna fokuserade på hur respondenten såg på sig själv som 

arbetslös och hur respondenten uppfattade att samhället såg på arbetslösheten och de 

arbetslösa. Fem av intervjuerna dokumenterades med hjälp av en diktafon. Fördelen med att 

spela in intervjuerna är att de dokumenterar allt som sägs under hela intervjun. Nackdelen är 

att ljudupptagningen inte dokumenterar den ickeverbala kommunikation som förekommer och 

inte heller fångar upp de kontextuella faktorerna (Denscombe, 1998). Två av respondenterna 

avböjde inspelningsförfrågan och därför valde vi då istället att föra fältanteckningar under 

dessa intervjuer. De sju intervjuerna med programdeltagarna har sedan transkriberats eller 

renskrivits i sin helhet. 
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5.3.2 Intervjuer med arbetsledarna 

För att få en förståelse för hur verksamheten var utformad valde vi att göra en intervju med 

arbetsledaren för hantverksavdelningen och en intervju med arbetsledaren för produktionen. 

Intervjun med arbetsledaren för avdelning 1 gjordes på dennes arbetsplats. Intervjun var 

ostrukturerad och genomfördes som ett samtal kring verksamheten. Ingen intervjuguide 

användes vid denna intervju men vissa ämnesområden introducerades av oss. Vår tanke med 

detta val var att vi ville vara öppna för allting som kunde tänkas framkomma och för att 

respondenten fritt skulle få dela med sig av sina tankar om programmet. Denscombe (1998) 

menar att denna typ av intervjumetod mer inriktar sig på upptäckt än att sträva efter kontroll. 

Detta stämmer väl överens med vår tanke med intervjun. Denna intervju dokumenterades med 

hjälp av fältanteckningar. 

 

Efter att ha samtalat med arbetsledaren för produktionsavdelningen per telefon bestämdes det 

att denna intervju av praktiska skäl skulle genomföras via e-post. Frågorna (bilaga 2) mejlades 

sedan till arbetsledaren. Han svarade på våra frågor skriftligen och sände sedan över dem till 

oss via e-post.  

 

5.4 Etik 

 

Det finns etiska aspekter att ta hänsyn till när forskare intervjuar respondenter. Dessa fungerar 

som skydd för respondenterna. Informerat samtycke innebär att respondenterna erhåller 

information om undersökningen och dess syfte, samt att deltagandet är frivilligt och att det 

finns en möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst (Kvale, 1998). Respondenterna vi 

intervjuade blev innan intervjuerna informerade om vilka vi var, vad frågorna skulle komma 

att handla om och att deltagandet var frivilligt. Frivilligheten ansåg vi vara viktig att ta upp så 

att individen själv hade möjlighet att ta ställning till ifall den ville medverka. Detta för att de 

inte skulle vara påverkade av att vi fått ett godkännande från arbetsledningen att genomföra 

undersökningen. Vi informerade även att det var upp till dem om de ville svara på frågorna 

och att de hade rätt att avstå från att besvara frågor om så önskades. Alla respondenter 

tillfrågades också om de tillät ljudupptagning av intervjuerna. Vidare informerade vi 

respondenterna om konfidentialiteten. Med konfidentialitet menas att data som kan identifiera 

undersökningsdeltagaren inte redovisas (Kvale, 1998). För att bevara respondenternas 

anonymitet har vi valt att enbart presentera deltagarnas kön och ålder i resultatet och även 

anonymiserat de arbetsmarknadspolitiska program och verksamheter de är aktiva i. Även 

lokaliseringen har anonymiserats för att undvika att deltagarna ska kunna identifieras. 

 

5.5 Validitet – Reliabilitet 

 

Begreppen validitet (om forskare faktiskt mäter det som är menat att mäta) och reliabilitet 

(om repeterade mätningar erhåller samma resultat) är enligt Widerberg (2002) skapade för att 

underbygga den kvantitativa forskningens kunskapsanspråk. De passar därför mindre bra för 

forskning med kvalitativ metod. Orsaken till detta är att forskare som använder en kvalitativ 

metod inte har som syfte att vara utbytbar eller att det redan innan mätningen är bestämt vad 

som ska mätas.  
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Widerberg (2002) menar dock att det viktigt att även forskning med kvalitativa metoder är 

saklig och tillförlitlig. Detta kan uppnås genom att under arbetets gång dokumentera och 

reflektera kring de val och tolkningar som görs. Vi har med denna uppsats inte för avsikt att 

göra statistiska generaliseringar av resultatet. Av den anledningen är inte reliabilitet ett 

begrepp som passar särskilt bra för att motivera vårt kunskapsanspråk. Också begreppet 

validitet passar dåligt på vår undersökning då vi inte från början hade ett bestämt fenomen att 

studera. Vårt syfte klarlades under arbetets gång, utifrån det material som intervjuerna gav, 

och därför fanns det ingen klarhet i vad vi ämnade mäta. Vi har dock under arbetets gång 

reflekterat kring och försökt att uppmärksamma de faktorer som kan påverka tillförlitligheten 

hos det empiriska materialet.  

 

5.6 Analysmetod  

5.6.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Den hermeneutiska texttolkningen bygger på att försöka förstå innebörden av en text (Kvale, 

1998). Det finns inom hermeneutiken grundläggande antagande om att meningen med texten 

bara kan förstås om den sätts in i ett sammanhang eller en kontext, att delarna och helheten är 

beroende av varandra, att all förståelse bygger på någon form av förförståelse dvs. vilken 

referensram eller teori som används för att förstå ett fenomen, samt de förväntningar och 

förutfattade meningar som föregår tolkningen (Widerberg, 2002). Förhållandet mellan del och 

helhet benämns som den hermeneutiska cirkeln (Watt Boolsen, 2007). Vi valde att använda 

oss av en hermeneutisk tolkningsansats i vår uppsats då vår undersökning syftade till att få en 

förståelse för våra intervjupersoners livsvärld. En människas livsvärld består enligt Hartman 

(1998) av individens subjektiva uppfattning av sig själv och sin situation. Utifrån denna 

uppfattning tillskriver individen en personlig mening till de fenomen hon omges av. Vår 

uppsats har för avsikt att genom tolkning av det insamlade datamaterialet som våra 

intervjupersoner delgivit oss försöka förstå de sociala strukturer som framträtt i materialet. 

Dessa fenomen har vi sedan försökt sätta in i det sammanhang där de förekommer. Därmed 

kan vi se förhållandet mellan delarna och helheten. 

 

5.6.2 Bearbetning av insamlat material 

Vi startade bearbetningen genom att läsa igenom våra utskrivna intervjuer. Vad vi fann 

intressant påverkades av tidigare teoretisk inläsning. Detta förfarande kan liknas vid det som i 

grundad teori benämns som öppen kodning, dvs. att materialet delas in efter sitt innehåll 

(Denscombe, 1998). Vi valde att göra en färgkodning där intervjumaterialet kodades efter 

återkommande innehåll. Vi gick sedan vidare med att undersöka om det fanns några samband 

mellan koderna och utifrån dessa samband skapade vi sedan teman. När vi studerade våra 

teman närmare valde vi att tematisera dem som olika strukturella fenomen då vi ansåg att det 

var de fenomen som var framträdande. Detta utgjorde också grunden för klarläggandet av vårt 

syfte. Som nämnts ovan inspirerades vi av grundad teori i början av analysarbetet men vi har 

sedan frångått detta och istället övergått till ett mer abduktivt förhållningssätt. Det abduktiva 

förhållningssättet gav oss möjlighet att växla mellan teori och empiri och därmed också 

omtolka och omarbeta delar av dem efter hand som arbetet fortskred (Alvesson & Skölberg, 

2008). Detta innebär att vår teoretiska referensram har omarbetats efter hand som det 

empiriska materialet har behandlats.  
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De kategorier som vi sedan analyserade var: Aktiviteternas betydelse för tidsstrukturen, 

Ekonomisk struktur, Struktur av sociala kontakter samt Uppfattning om omgivningens syn på 

arbetslösa och synen på sig själv. Till resultatredovisningen användes de transkriberade och 

renskrivna intervjuerna som underlag. Det kategoriserade resultatet analyserades först utifrån 

kategorierna var och en för sig men under analysarbetet fann vi det svårt att ibland skilja dem 

åt då vi i vår tolkning ansåg att kategorierna påverkade varandra. Därför valde vi att slå ihop 

två av våra teman samt att göra en sammanfattande analys där alla teman analyserades 

tillsammans.  

 

5.7 Metoddiskussion 

 

5.7.1 Urval 
Våra respondenter valdes till en början ut av vår ”grindvakt”. Detta kan ha påverkat vårt urval 

då det kan ha legat i grindvaktens tillika arbetsledarens intresse att välja de som var positiva 

till programmet. Under perioden för intervjuerna valde vi dock att göra vissa förändringar i 

detta urval för att det skulle bli så brett som möjligt. Detta kan ha reducerat lite av den risken. 

Grindvakten informerade också de tänkta respondenterna om att deltagandet var frivilligt men 

vi är ändå medvetna om att deltagarna befinner sig i en beroendeställning gentemot 

arbetsledaren och att det därför kan ha varit svårt för dem att tacka nej till intervjuerna. Vi 

förstår att det finns både fördelar och nackdelar med vårt tillvägagångssätt.  När det gäller vår 

undersökning var det dock det bästa alternativet då det annars hade varit svårt för oss att få 

tillträde till programmet och dess deltagare.  

 

5.7.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades innan vårt syfte var klarlagt och vi är medvetna om att det kan vara 

en nackdel då resultatet av intervjuerna kanske hade sett annorlunda ut med mer riktade 

frågor. En fördel med intervjuguiden var dock att eftersom den inte var riktad för att 

undersöka ett specifikt tema så kan resultatet ha uppvisat nyanser som inte annars hade 

uppkommit.  

 

5.7.3 Intervjuer med deltagare i programmet 

Intervjuerna gjordes på platsen för verksamheten och som underlag användes en 

semistrukturerad intervjuguide. Valet av plats kan ha påverkat resultatet dels i positiv 

bemärkelse då det var en bekant plats för deltagarna. Detta kan ha skapat en viss trygghet för 

respondenterna. Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetstid då de fick lov av 

arbetsledningen att lämna sin avdelning för att medverka i intervjun. Arbetsledningens 

inställning till intervjuerna kan ha påverkat respondenterna då de hade tillåtelse att medverka 

vilket vi tror var en fördel då respondenterna verkade positiva till att intervjuas. Det kan också 

finnas negativa aspekter med att intervjuerna hölls i verksamhetens lokaler då respondenterna 

kan ha känt sig påpassade av arbetsledningen och därför valt att inte svara helt öppet på 

frågorna. Vi har dock inte upplevt några signaler från respondenterna att det skulle förhålla 

sig så. 
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5.7.4 Ljudinspelning 

Några av våra respondenter valde att inte låta intervjun spelas in med diktafon. För vårt 

resultat kan det ha inneburit att vi tappade delar av den information som annars hade kunnat 

fås. Vid dessa tillfällen gjorde vi fältanteckningar. Vi är medvetna om att dessa anteckningar 

därför kan ha påverkats av antecknarens egen tolkning. För att i så stor mån som möjligt 

undvika att missuppfattningar antecknades så ställdes följdfrågor med syfte att klargöra vissa 

åsikter. Vi var också båda med under intervjuerna och skrev rent anteckningarna tillsammans 

för att minska risken för feltolkningar av informationen. Under dessa intervjuer fungerade en 

av oss som intervjuare medan den andra förde anteckningar. Vi valde att göra på detta sätt för 

att vi ansåg att risken för att missa information blev mindre då vi bara hade en uppgift var att 

koncentrera oss på.   

 

5.7.5 Transkribering 

Intervjuerna som har spelats in med hjälp av diktafon har alla transkriberats i sin helhet. Vi 

kunde därför vara säkra på att ingen information hade missats. Nackdelen kan dock vara att 

det transkriberade materialet inte presenterar den ickeverbala kommunikation som kunde ha 

visat sig genom tonfall och liknande. Vi har under transkriberingsarbetet därför inom parantes 

antecknat sinnesuttryck som vi ansåg vara av betydelse för resultatet, men vi är ändå 

medvetna om att vi gör vår egen tolkning där av vad som anses vara viktigt, det finns alltså 

ändå en liten risk för att något missas.   

 

5.7.6 Intervjuer med arbetsledarna 

Den ostrukturerade intervjun som gjordes med arbetsledaren för hantverksavdelningen 

utmynnade i en hel del intressant information som vi inte hade väntat oss. Detta var positivt 

och gav oss infallsvinklar som kanske inte hade uppkommit om vi valt att göra en strukturerad 

eller semistrukturerad intervju. Såhär i efterhand kunde vi se att det hade varit bra att även här 

använt ljudupptagning för att dokumentera materialet. Vi är medvetna om att 

fältanteckningarna kanske inte gav den fullständiga dokumentation som en ljudupptagning 

hade gjort. För att minimera denna risk valde vi att båda två föra fältanteckningar för att sedan 

kunna komplettera varandras uppgifter så att dokumentationen blev så fullständig som 

möjligt. När det gäller intervjun med arbetsledaren på produktionsavdelningen är fördelen 

med att sända frågor via e-post att det är lätt för mottagaren att besvara och sedan returnera 

sina svar (Denscombe, 1998). Frågeformuläret bestod av öppna frågor vilket innebar att 

arbetsledaren själv formulerade sina svar och hade därmed möjlighet att besluta hur innehållet 

i svaret skulle se ut (ibid.). Nackdelen med att använda oss av ett e-postformulär var att det 

inte gavs någon möjlighet för oss att ställa eventuella följdfrågor. Anledningen till att vi valde 

detta alternativ är att det inte fanns någon tid för arbetsledaren att medverka i en intervju på 

arbetsplatsen. Vi ansåg dock att det var viktigt för vår undersökning att få information om 

verksamheten utifrån arbetsledaren perspektiv och att ett e-postformulär skulle fungera som 

ett bra alternativ för det.  
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5.7.7 Förförståelse 

Vår förförståelse som kommer från den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen kan 

också ha påverkat hur vi kategoriserat vårt insamlade material. Vi tänker då främst på Jahodas 

teori om arbetets betydelse som tar upp flera av de teman som vi fann i vårt material. Vi är 

medvetna om att det finns en möjlighet att vi har missat aspekter som kanske hade kunnat 

utläsas på grund av detta. Vi anser dock att de framträdande kategorierna i materialet är så 

tydliga att dessa indelningar troligen skulle ha gjorts ändå.  
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6. Resultatredovisning 
 

I resultatredovisningen nedan presenteras det insamlade empiriska materialet från de nio 

intervjuer som genomfördes. Resultatet innehåller data som samlats in genom intervjuer med 

deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen samt med de ansvariga arbetsledarna för 

programmen. Inledningsvis presenteras den bakgrundsinformation om respondenterna som vi 

anser är av betydelse för resultatet. Vidare görs även en kortfattad presentation av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen samt av arbetsledarnas yrkesbakgrund och deras 

nuvarande arbetsuppgifter. Därefter följer en redovisning av resultatet indelad efter våra valda 

teman: ”Aktiviteter i de arbetsmarknadspolitiska programmen, Tidsanvändning, Ekonomi, 

Gemenskap och socialt nätverk och Uppfattning om omgivningens syn på arbetslösa och 

synen på sig själv”. 

 

 

6.1 Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen 

 

Respondenterna är samtliga aktiva i något av de två arbetsmarknadspolitiska programmen. 

Det finns skillnader dem emellan gällande kön, ålder, hur länge de varit arbetslösa samt 

vilken typ av anställning de innehaft tidigare (tabell 1). Intressant att notera är att de två äldsta 

männen är de som varit arbetslösa under kortast tid. Det innebär också att de har haft fast 

anställning under merparten av sina yrkesverksamma liv. Vidare kan vi utläsa att den 23-åriga 

mannen inte har haft någon anställning alls. 

 

 

 

Tabell 1. Programdeltagarnas bakgrund 

Respondenter Kön Ålder Hur länge de 

varit arbetslösa 

Tidigare 

anställningsform 

Respondent 1 Man 54 år 21 år Fast anställning 

fram till år 1989 

Respondent 2 Man 41 år 4 år Fast anställning 

under 4 år 

Respondent 3 Man  64 år 3 år Fast anställning 

fram till år 2008 

Respondent 4 Man 23 år 6 år Ingen tidigare 

anställning 

Respondent 5 Man 59 år 2 år Fast anställning 

fram till år 2009 

Respondent 6 Kvinna 41 år 5-6 år Fast anställning 

fram till år 2005-

2006 

Respondent 7 Kvinna 51 år Av och till i 10 

år 

Fast anställning 

 

 



24 

 

 

6.2 De arbetsmarknadspolitiska programmen  

 

6.2.1 Program avdelning Hantverk 
Programmet på avdelning Hantverk har en verksamhet med hantverksmässig karaktär

1
. Målet 

är att underlätta övergången från långtidssjukskrivning med försörjning från sjukförsäkringen 

till ett aktivt arbetssökande och nytt arbete. Detta sker i samverkan med Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. En placering i detta program innebär att deltagarnas arbetsförmåga 

prövas och bedöms. De får en bedömning från arbetsledaren på hur nära arbetsmarknaden de 

står. Programmet utför i huvudsak uppdrag för kommunen och föreningslivet, men i den mån 

verksamheten inte konkurrerar med någon annan utför de också uppdrag åt privata kunder. 

Det finns inte något slutdatum när varje uppdrag ska vara slutfört eftersom arbetet sker utifrån 

deltagarnas skiftande förmågor. Deltagarna anvisas från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan eller från socialtjänsten. Eftersom anvisningarna styr antalet deltagare 

varierar det. Just nu finns det tre stycken som genomgår en arbetsprövning på den här 

avdelningen.  

 

6.2.2 Program avdelning Produktion 
Programmet på avdelning Produktion är en arbetsträningsverksamhet och huvudmålet är att få 

deltagarna att fungera i arbete så att de sedan ska kunna gå vidare till den öppna 

arbetsmarknaden eller som ett andra alternativ börja studera. Programmet har inriktat sig på 

den privata företagsmarknaden och arbetsuppgifter är utformade så att de ska likna de som 

finns ute i verkliga arbetslivet. Det innebär att leveranserna ska göras i tid och att 0-

felsprincipen gäller fullt ut, vilket innebär att det inte får finnas några fel på produkterna som 

ska levereras. Programmet har en personalstomme med sex stycken personer anställda med 

lönebidrag eller offentligt skyddad anställning (OSA). Antalet bland de övriga i programmet 

varierar. Just nu finns det 12 deltagare som har hänvisats dit från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan eller socialassistenter. Hur många som hänvisas till programmet från de 

olika instanserna varierar. Därför varierar även deltagarantalet något. Instanserna bedömer 

vem som behöver beredas plats i en åtgärd och efter att en individuell handlingsplan har 

upprättats erbjuder arbetsledaren plats i verksamheten.   
 

6.3 Arbetsledarna och deras arbetsuppgifter 

 

6.3.1 Arbetsledare avdelning Hantverk 
Arbetsledaren på avdelning Hantverk har en bakgrund som elektriker. Hon har tidigare drivit 

eget företag. Arbetsledaren har ingen beteendevetenskaplig eller liknande utbildning. 

Arbetsledaren anser att hon har sunt förnuft och medkänsla och det menar hon är fullt 

tillräckligt för att kunna utföra ett bra jobb. Hon säger även att det till och med är en fördel att 

hon inte är t.ex. Socionom. Denna uppfattning grundar hon på att de som kommer till hennes 

avdelning har träffat så många ”sådana” tidigare att de är trötta på det. Socionomer har fått en 

negativ klang bland deltagarna. Hennes arbetsuppgifter innebär att hon gör en arbetsprövning 

på deltagaren. Arbetsprövningen ska utreda hur nära arbetsmarknaden individen står. Denna 

prövning kan leda till att deltagaren anses berättigad till lönebidrag. 

                                                 

 
1
 Med hänsyn till respondenternas anonymitet kan vi inte närmare beskriva 

 verksamheten på hantverksavdelningen då den är av speciell karaktär 

 och därmed skulle kunna härledas till just det programmet som vi studerat. 
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6.3.2 Arbetsledare avdelning Produktion  

Arbetsledaren på produktionsavdelningen har bakgrund inom industrin där han arbetade på 

olika järnbruk i Sverige. Han blev varslad från sitt arbete vid ett järnverk år 1991 och började 

då arbeta med att bygga upp den verksamheten som idag finns på produktionsavdelningen. 

Arbetsledaren har också en gymnasieekonomutbildning på distributiv linje. Arbetsuppgifterna 

på programmet består av att planera och motivera arbetsstyrkan så att den fungerar både 

socialt och arbetsmässigt. Det är viktigt att kunna skapa ett bra arbetsklimat för deltagarna och 

de anställda. 

 

6.4 Tematisk redovisning 

 

6.4.1 Aktiviteter i de arbetsmarknadspolitiska programmen 

Aktiviteterna på hantverks- respektive produktionsavdelningen är utformade på ett sådant sätt 

att de ska efterlikna arbetsuppgifter som finns på den öppna arbetsmarknaden. På 

hantverksavdelningen utförs bara hantverksjobb efter beställningar. Verksamheten skapar inte 

arbetsuppgifter bara för att hålla deltagarna sysselsatta utan aktiviteten bygger helt på 

beställningar från kunder. På produktionsavdelningen där man arbetar mot industrin är 

arbetsuppgifterna montering, rensning, sortering, paketering och krympfilmning. Deltagarna 

arbetar i den takt de klarar av. Detta gäller på båda avdelningarna. Skillnaden är att 

produktionsavdelningen styrs av ”deadlines” och leveranstider vilket inte 

hantverksavdelningen gör. Respondenterna har alla varit arbetslösa en längre tid innan de kom 

till programmet. De har bara haft ett fåtal eller inga bestämda aktiviteter tidigare under 

arbetslösheten. Innan en deltagare börjar på produktionsavdelningen träffar de arbetsledaren 

för att få information om vad aktiviteten innebär. Det hålls även en introduktion för alla nya 

deltagare där det informeras om vad som gäller för just denna avdelning. Under upplärningen 

på avdelningen placeras deltagaren in i en arbetsgrupp. Där får deltagaren mer utförliga 

instruktioner om vad som ska göras. 

 

Arbetsuppgifterna beskrivs som enformiga och vissa saker anses lite tråkiga men att det finns 

möjlighet att byta station om så skulle önskas. En respondent menar att det gäller att ha rätt 

inställning till arbetet. Han poängterar vikten av att vara positiv. En annan respondent menar 

att det inte är arbetsuppgifterna i sig som har betydelse utan att det finns ett jobb att utföra. 

Det finns något att göra under dagarna och det påverkar även det vardagliga livet i övrigt, 

vilket exempelvis uttrycks enligt följande av den man som varit arbetslös i 21 år: 

 

”Nu när man har kommit igång… jag har blivit gladare, mer positiv. Nu tar vi tvätten, nu ska 

den väck… nu ska det dammsugas. Livet har kommit tillbaka istället för att det har varit neråt 

va.” 

 

Respondenterna ser aktiviteterna på avdelningarna som meningsfulla, både för deras egen 

skull och för att det gör något som är till nytta för samhället. Det råder delade meningar om 

hur respondenterna ser på aktiviteten. Är den att jämställa med ett arbete eller inte? En 

respondent som aldrig haft en riktig anställning beskriver det så här: 

 

”Ja det är väl meningsfullt, det är ju saker som ska till olika företag, så det är ju ändå 

meningsfullt även om det inte är ett riktigt jobb.” 
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En av de äldre männen ser det hela bara som en aktivering. Han har byggt hus i 43 år och 

tycker att programmet begränsar honom: 

 

”jag kan inte tänka mig att göra någonting annat, när jag blir pensionär i september kan jag 

börja göra lite igen, det kan jag inte göra när jag går på det här bidraget. Men då kan jag 

börja jobba lite igen och byta lite fönster, lägga ett nytt tak…” 

 

Det finns även respondenter som ser aktiviteten i programmet som vilket annat jobb som 

helst. Det är bara det att jobbet utförs i ett program. Förutom att aktiviteten känns meningsfull 

uttrycker respondenterna även att det är en trygghet att ha någonstans att gå på dagarna. En 

respondent gör en jämförelse med hur det var före han deltog i programmet. Då satt han bara 

hemma och gjorde ingenting. Detta var inget bra alternativ enligt honom själv. En kvinnlig 

respondent uttrycker meningsfullheten i att ha något gemensamt ställe att gå till varje morgon: 

 

”Att det känns som man är lite som alla andra.” 

 

Aktiveringen i programmet ses som bra när individen befinner sig långt från arbetsmarknaden 

och vill komma igång igen. Programmet ger möjlighet för individen att testa sig själv och 

bilda en egen uppfattning om vad ett arbete kan innebära. Det är dock inte enbart positiva 

reaktioner på det. En respondent på hantverksavdelningen formulerar detta på följande sätt: 

 

”För mig är det ju en arbetsprövning för att se hur mycket jag klarar av men det är ju svårt 

att säg för det är ju trots allt lite sådär… inte ett riktigt arbete… du får ta allting i din egen 

takt och lite så… så det är ju väldigt svårt att säg.” 

 

Programmet innebär också att vissa av respondenterna har börjat känna sig hoppfulla inför 

eventuella framtida anställningar. Detta stämmer bra överens med det syfte som 

arbetsledningen har för programmen, att motivera deltagarna till att så småningom söka arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

6.4.2 Tidsanvändning 

Flera av våra respondenter beskriver tiden före åtgärdsprogrammet som tuff och kämpig. Ett 

par stycken beskriver det som att bara gå och dra, att inte ha någonting att göra och att inte 

bry sig om någonting. Praktiska saker i hemmet har exempelvis blivit ogjorda. Det har inte 

funnits någon ork eller mening att ta tag i sådana saker. En man beskriver det så här: 

 

”Det är jobbigt. Jag kan bara tala för mig själv men alltså, det är ju olika för olika men alltså 

jag tycker att det har varit jobbigt, man går hemma, man får fel rutiner, man går in i en egen 

värld om man går (arbetslös, författarnas tillägg) för länge. Och då blir man väl lite, som jag 

var ett tag, lite folkskygg. Man knappt var utanför dörrarna då, bara precis var ute och 

handlade och så. Man isolerade sig alltså. Jag gjorde det i alla fall, jag blev isolerad. Jag 

fick ta hjälp för att komma ur det alltså. Annars hade jag nog suttit kvar där än idag.”  

 

En kvinna tyckte att det var frustrerande att inte ha ett jobb. Hon ansåg att det var lätt att 

hamna i fel kompisgäng. En annan påtalade att det är lätt att vända på dygnet, att sova halva 

dagen och vara uppe halva natten. En man tyckte att de första månaderna som arbetslös var 

som att ha semester ungefär, men efter ett tag började han att gå ner sig mer och mer. 
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Sedan respondenterna börjat i åtgärdsprogrammen beskriver flera stycken att strukturen på 

vardagen har förändrats. De har ett bestämt schema med tider för arbetsdagens början och 

slut. Arbetsdagen innefattar också reglerade tider för raster, som utefter hur produktionen ser 

ut för tillfället kan ändras av arbetsledaren. En kvinna framställer det så här: 

 

”Ja, men det är jättepositivt, det är det faktiskt och just det här gemensamma att man har 

någonstans att gå varje morgon, just den biten också, den är ju ganska viktig ju.” 

 

En av respondenterna har en kontaktperson på socialförvaltningen som hjälper honom att göra 

en framtidsplanering, vilket han uttrycker som mycket positivt. Tillsammans ökar de på 

timmar och dagar som han deltar i programmet. Han ser hela resan från arbetslöshet, 

deltagande i programmet till ett nytt arbete som en process där han är positiv till att få ett 

arbete igen:  

 

”Nu när jag går i åtgärd här och har fått tillbaka energin känner jag väl att det nog finns en 

möjlighet ändå att få ett jobb alltså men det får ta den tid det tar.” 

 

För en man som är ganska nära pensionsåldern är upplevelsen annorlunda. Han kan inte förstå 

varför han ska behöva delta i detta program. Han säger: 

 

”Så varför jag ska straffas de sista fem månaderna det begriper jag inte.”  

 

Samme man anser att resurserna kunde ha lagts på någon yngre, som har möjlighet att gå 

vidare till arbetslivet genom en sådan här åtgärd, vilket han anser att han själv inte har. Han 

säger att man inte blir anställd i Sverige i hans ålder, han ser sig som för gammal. Han 

uttrycker en önskan om att få gå i pension. Han känner också att han har en meningsfull fritid, 

som jakt, fiske och husrenovering, som han gärna skulle vilja ägna mer tid till än att gå i ett 

meningslöst program. Två av respondenterna ger uttryck för att just fritiden påverkar deras 

upplevelse av arbetslösheten. En meningsfull fritid gör upplevelsen av arbetslösheten mer 

positiv än om de inte haft sina fritidsintressen. 

 

Enligt arbetsledarna ställs det krav på deltagarna att de ska sköta sig. De som uppbär 

försörjningsstöd kan mista sin ersättning annars. I benämningen sköta sig ingår att lära sig att 

komma i tid. Deltagarna får flera chanser att rätta till sina misstag, men fungerar inte det så får 

de sluta med omedelbar verkan. En av respondenterna som aldrig haft ett arbete ser sin största 

utmaning just nu i att komma i tid, för han är väl medveten om att det är en förutsättning för 

att få ett jobb. 

 

”Det är la lite att känna av hur det är att ha ett riktigt jobb, jag har ju aldrig jobbat innan sen 

jag gick ur skolan så att, det kan ju leda till att man, först och främst måste jag förbättra att 

komma i tid och komma upp i tid, det har ju varit min svaghet om man säger så.” 

 

Tiden de får stanna i programmet varierar och därför kan det också upplevas som otryggt, 

som exempelvis när man inte vet hur länge till man får stanna. En kvinna känner att hon 

troligen inte får stanna längre än till maj, för då är hennes arbetsprövning klar och hon börjar 

få ont i magen för det beskedet. På hantverksavdelningen är en normal prövningstid tre 

månader, men kan variera beroende på individerna. Det är inte alltid att tre månader räcker för 

att se hur mycket den personen klarar av att arbeta. På produktionsavdelningen varierar tiden 

mellan en och sex månader, det kan också behövas längre tid. Även här beror det på individen 

och hans eller hennes speciella behov. 
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6.4.3 Ekonomi 

Den ekonomiska situationen som arbetslös anser respondenterna vara svår. En man berättar 

att han inte hade någon inkomst alls som arbetslös. Han säger: 

 

”Att gå över jul och nyår utan att ha ett öre på fickan, det är rätt så hemskt, det önskar jag 

inte ens min värsta fiende att få uppleva.” 

 

”Man kan inte leva på luft.” 

 

Nu när mannen har börjat i programmet får han från försäkringskassan 178 kronor om dagen. 

Mannen uttrycker sitt missnöje över den låga dagpenningen men också det att det inte spelar 

någon roll om han arbetar 10 minuter eller 8 timmar per dag inom programmet. Ersättningen 

blir ändå densamma. 

 

Några av respondenterna har haft och har fortfarande försörjningsstöd. Enligt arbetsledningen 

på programmet så finns det vissa skillnader från när de var arbetslösa, då vissa krav eller 

kriterier nu ska uppfyllas inom programmet för att ersättningen ska fortsätta att betalas ut. 

Personerna med försörjningsstöd ger uttryck för en mycket svår ekonomisk situation, som tär 

på psyket och familjerelationerna. Respondenterna som idag har försörjningsstöd önskar att 

de istället skulle kunna klara sin ekonomiska situation själva, men att det idag är omöjligt då 

de inte har ett riktigt arbete. Ibland får de be släktingar om hjälp. Respondenterna anser att det 

spelar stor roll för dem själva var ifrån de får sina pengar. Att leva på socialbidrag är inte 

något de hade velat göra om det inte var tvunget. En man beskriver situationen så här: 

 

”Ja det är ju inte roligt att gå på socialen men det är ju en norm som de har då som man får 

leva på. Det går ju att leva på det, men alltså det är ju inte mer heller. Den normen där är, du 

klarar dig precis på det. Det är noga uträknat alltså. Sen är det ju hur ekonomisk man själv 

är.” 

 

Bland respondenterna som har aktivitetsstöd upplever några av dem att de också har mycket 

svårt att få ekonomin att gå ihop: 

 

”Min ekonomiska situation är ett helvete.” 

 

Så uttrycker sig en 23 årig man. Det tog lång tid innan han fick höra att det fanns möjlighet att 

få ersättning i form av aktivitetsstöd. Det fanns ingen från myndighetshåll som talade om det. 

Det var först när han flyttade till en annan kommun som han fick den informationen. För 

andra med aktivitetsstöd upplevs den ekonomiska situationen som något mindre plågsam. För 

alla gäller dock att lära sig att prioritera och hushålla med de pengar de får idag. Därför att 

den inkomsten de får är betydligt mycket mindre än den de fick när de arbetade, eller skulle 

kunna få om de fick ett arbete. De anser att ett riktigt arbete skulle kunna förändra mycket för 

dem.  

 

”För jag tror att om man känner att man jobbar, att man kan klara sig själv, det behöver inte 

vara mycket över men alltså så att man känner att man har eller ligger lite plus ändå varje 

månad. Då känner man att fan jag klarar mig själv jag behöver inte gå och tigga.” 
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För respondenterna som erhåller aktivitetsstöd finns ett krav på att delta i programmet för att 

ersättning ska betalas ut. Om dessa respondenter inte deltar skulle det innebära att de förlorar 

sin inkomst. Några av dessa respondenter ser därför deltagandet i programmet som ett 

ekonomiskt tvång. 

 

Något som är ganska genomgående bland intervjusvaren är att vilken typ av ersättning de än 

får eller har fått, gör att de inte kan leva som sina vänner som har arbete. De får försaka 

mycket: 

 

”Jag har två små barn och de är 7 och 10, komma hem till dem och veta att man inte har 

några pengar, vi kan inte göra någonting, vi kan inte åka på semester, vi kan inte göra 

någonting.” 

 

Det som respondenterna främst måste försaka är nöjen och kläder till sig själva. De som har 

barn menar att de ser till att barnen får skor och kläder i första hand och deras egen ekipering 

kommer mycket längre ned på prioriteringslistan. Upplevelsen av den ekonomiska situationen 

är beroende av hur det ser ut runtomkring dem. För dem som lever i ett förhållande kan 

partnerns inkomst göra att situationen upplevs som lättare. De som har barn att försörja 

uttrycker att situationen förvärras. Respondenterna uttrycker också att deras dåliga ekonomi 

påverkar deras liv på andra sätt. I ett fall är det så att mannen behöver en lägenhet till sig och 

sina barn som han har delad vårdnad om. Får han bara ett kontrakt på en lägenhet så får han 

bidrag av socialen till detta. Eftersom han har så låg inkomst får han dessvärre inget kontrakt 

och följden blir att han får bo i en husvagn.  

 

Två av respondenterna anser att de trots inkomstminskningen har det bra ekonomiskt, den ena 

mannen anser dessutom att han kan leva precis som alla andra. En av kvinnorna menar också 

att hon kan leva som alla andra idag, nu när hon blivit OSA-anställd på den ena avdelningen. 

När hon tidigare var arbetslös fanns det ingen möjlighet till det.  

 

6.4.4 Gemenskap och socialt nätverk 

Respondenterna upplever medverkan i programmet som viktig då det betyder att de träffar 

andra människor. På programmen träffar de andra individer som befinner sig i liknande 

situationer och det finns en förståelse för hur de andra har det. Förståelsen och stödet upplevs 

komma ifrån de andra deltagarna och även från arbetsledarna. En av arbetsledarna säger att en 

del av personerna som ingår i programmet inte är vana vid att någon bryr sig om dem. Det blir 

en ny upplevelse för dem. Det finns respondenter som tidigare isolerade sig från den typen av 

kontakt när de var arbetslösa och inte hade något program att gå till. En av respondenterna 

beskriver det så här: 

 

”Att ha ett jobb eller en praktik eller vad det kan vara, bara det att träffa andra människor, 

som man behöver göra, den sociala kontakten, den är viktig alltså, den saknar man när man 

går hemma.” 

 

En annan uttrycker sig enligt följande: 

 

”Så det är skönt att komma ut och träffa lite folk och den biten, och prova sig fram lite för 

man blir trots allt lite psycho när man går hemma. Det är lätt att man stänger in sig.” 

 



30 

 

 

Skillnaden mellan att isolera sig i sitt hem till att känna gemenskap med andra i programmet 

kan kännas överväldigande för deltagarna. Förändringen blir stor och det kan då vara svårt att 

kontrollera de känslor som uppstår. 

 

Gemenskapen som uppstår mellan deltagarna i programmet sägs vara positiv och bidra till en 

ökad trivsel. Flera respondenter menar att det är viktigt att ha någon att prata med om sin 

situation. De ger uttryck för att det inte är något som man kan göra med till exempel 

personalen på arbetsförmedlingen, för där har de inte tid. En respondent upplever att han bara 

är ett namn hos arbetsförmedlingen. Det är ingen som känner honom eller vet vem han är. 

 

”Man är arbetslös och får finna sig i det. Man kan bara kämpa själv. Man kan inte be andra 

göra det åt dig, det serveras inte på silverfat.” 

 

Många av respondenterna har även fått positiv respons från sina familjer och vänner sedan de 

började i programmen, men de finns också de som känner att det inte lönar sig att söka stöd 

hos andra än den närmaste familjen. Det finns inga vänner att lita på, då gäller det att klara sig 

själv så gott det går.  

 

Även om respondenterna ibland har upplevt att det finns en viss delning och kiv mellan några 

av arbetslagen så ser de inte det som ett stort problem. De menar att det inte är något som inte 

går att lösa. Några av deltagarna menar att denna typ av problem finns på alla sorters 

arbetsplatser.  

 

6.4.5 Uppfattning om omgivningens syn på arbetslösa och synen på sig 
själv 

Respondenternas bild av hur omgivningen ser på arbetslösa personer är skiftande. En 

uppfattning är att människor har en negativ och nedvärderande syn på arbetslösa. Att de ser 

arbetslösa som lata och att de inte vill jobba. Att de därför heller inte söker några jobb. En 

respondent uttrycker det så här: 

 

”Varför kan inte hon skaffa jobb, som jag?” 

 

Så här säger en annan: 

 

”Det är många som anser att man inte söker tillräckligt många jobb och att man är lite lat 

och så där, fast det är ju inte så många, men en och annan finns det ju.” 

 

Respondenterna upplever att de blir sedda som några som bara gå och drar, lever på socialen 

och har det bra, medan de andra jobbar och sliter. Denna negativa uppfattning av arbetslösa 

har respondenterna själva hört eller så är det någonting de känner på sig. En kvinna tyckte att 

andra människor dömde henne när hon var arbetslös. Det finns också en uppfattning om att 

det bara är i städerna som denna negativa bild av arbetslösa finns. Där håller man koll på 

varandra och tittar i fönstren när folk går hemifrån och det gör man inte på landsbygden. 

 

En annan bild våra respondenter har av hur omgivningen ser på arbetslösa är mer positiv. En 

man tror att det kan vara så att de som själv varit arbetslösa har en annan förståelse för hur det 

är. En respondent menar att det finns så många arbetslösa idag så det är ingenting som folk 

tänker så mycket på.  
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Respondenterna talar också om synen på arbetslösa och arbetslöshet från myndighetshåll. Här 

är bilden lite mera samstämmig, även om den inte är entydig. Attityden från myndigheter 

upplevs som dålig. Exempelvis tycker en av männen att arbetsförmedlingen inte gör 

någonting, trots att han ser att det befinner sig fler och fler arbetssökande människor där hela 

tiden. Ett par uppfattningar uttrycks så här: 

 

”Jag tycker att det är mest skitprat ifrån dem… du är bara ett namn, du är ingen människa, 

du är bara ett namn.” 

 

”De har satt de här kraven för höga på de arbetslösa. Det är omänskligt. Använd sunt 

förnuft. Det går inte att gå exakt efter paragrafer. Livet funkar inte så. Jag efterlyser lite sunt 

förnuft. Lite individanpassade för vi är olika.” 

 

Väldigt få har en positiv bild av hur myndigheter ser på arbetslösa, men av dem som har det är 

det gemensamma att de inte behövt deras hjälp i så hög utsträckning. Det finns en önskan 

bland en del av respondenterna att inte behöva ha med myndigheter att göra alls. De menar att 

då fungerar det som bäst.  

 

Hur deltagarna i programmen ser på sig själva varierar också en del. Flera stycken har någon 

form av sjukdom eller skada som hindrar dem från att kunna ta vilket jobb som helst eller 

begränsar deras arbetstid. Det här påverkar kanske inte synen på sig själv, men det sänker 

självförtroendet och hoppet att hitta ett jobb. Flera av respondenterna beskriver den arbetslösa 

tiden främst som känslor av värdelöshet. En beskrivning låter så här: 

 

”Det kommer ju i omgångar när man känner sig lite värdelös va, det kommer ju och går, 

samtidigt ska man ju inte tänka så heller, men det kommer ju självklart, man tycker att man 

kan göra mer nytta.” 

 

Och en annan låter så här: 

 

”När jag gick hemma då kände jag mig så att ingen ville ha en gammal gubbe som mig 

liksom.” 

 

De manliga respondenterna som är över 50 år uttrycker alla att de känner att arbetsgivarna ser 

dem som för gamla för att anställa. De ser sin ålder som ett hinder för att de ska kunna ses 

som attraktiva på arbetsmarknaden. Att de har lång yrkeserfarenhet verkar inte spela så stor 

roll.  

 

Deltagandet i programmen har för de flesta inneburit en förstärkning av självkänslan och ett 

större hopp om framtiden. Det är både kontakterna med andra människor och att få 

meningsfulla arbetsuppgifter som bidragit till att känslan av värdelöshet har minskat. 
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6.5 Sammanfattning 

 

Resultatet visar att deltagarna var utan ett reguljärt arbete en längre tid innan de började i 

programmen. Många hade inte heller någon bestämd tidsram att förhålla sig till. Därför 

innebar deltagandet en omställning till att passa tider och att under programtiden utföra av 

arbetsledningen reglerade arbetsuppgifter. Programmen konstruerar inte några arbetsuppgifter 

bara för sysselsättningens skull, utan det finns alltid en beställare. Arbetstakten varieras 

utefter deltagarnas förutsättningar. Flera av deltagarna upplever arbetet som enformigt och 

tråkigt men de finner det ändå meningsfullt. Resultatet visar att meningsfullheten beror på att 

det finns ett jobb att utföra som är till nytta för någon annan, men även den trygghet och 

gemenskap som arbetskamraterna och arbetsledarna utgör.  

 

Det visar sig också att deltagandet i programmen påverkar livet i övrigt. Respondenterna 

beskriver att de får mer energi att även företa sig andra uppgifter utanför programmet. Även 

det sociala nätverket utökas genom andra deltagare i programmet. Flera deltagare beskriver 

också att de tack vare programmet har lyckats bryta den isolerade tillvaro de tidigare 

upplevde. Vidare visar resultatet att deltagarna upplever en form av ekonomiskt tvång då 

vissa krav ställs i programmet som ska uppfyllas för att ersättning ska betalas ut. Vid 

upprepad misskötsel kan även ersättningen dras in helt och hållet. De flesta respondenterna 

upplever sin ekonomiska situation som mycket svår både före och under deltagandet i 

programmet. De måste noggrant hushålla med sina pengar, vilket innebär att de inte alltid kan 

leva på det sätt som de önskar. De beskriver också att det påverkar det sociala livet utanför 

programmet då de inte kan delta på samma sätt som om de skulle ha haft ett reguljärt arbete 

och en bättre inkomst.  

 

Den ekonomiska situationen påverkar också det psykiska välbefinnandet och 

familjerelationerna negativt. Några av respondenterna anser att det allmänt finns en negativ 

syn på arbetslösa. De har både varit med om och känt på sig att arbetslösa ses som lata. Det är 

dock inte alla som upplever det så utan det finns de deltagare som menar att på grund av 

arbetslöshetens utbredning finns en större förståelse för de arbetslösas situation. 

Intervjusvaren visar att flera respondenter kände sig värdelösa när de var öppet arbetslösa. 

Detta har förändrats i och med deltagandet i programmen. De upplever istället att självkänslan 

har ökat samt att de nu känner hopp inför framtiden. 
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7. Analys 
 

7.1 Aktiviteternas betydelse för tidsstrukturen  

 
Utifrån Bourdieus (1999) fältbegrepp förstår vi omställningen från öppen arbetslöshet till 

deltagande i program som att deltagarnas position i dessa fält förändras. Den öppna 

arbetslöshetens fält innebar för merparten av respondenterna att de inte hade några andra 

förutbestämda aktiviteter (arbetsuppgifter) att utföra. När de sedan börjar i programmet ser vi 

att det sker en förändring för respondenterna. Deras position i arbetslöshetens fält försvagas 

när de inte längre är öppet arbetslösa. Istället stärks deras position i det 

arbetsmarknadspolitiska programmets fält i och med att det är där de är aktiva. Där förväntas 

det att deltagarna ska utföra bestämda arbetsuppgifter.  I programmets fält förstår vi 

deltagarna och arbetsledarna som de sociala agenterna. Agenterna har olika status och 

positioner inom fältet. Resultatet visar att arbetsledarna har en hög position inom fältet då de 

besitter maktresurser att styra deltagarna genom exempelvis tilldelning av arbetsuppgifter och 

att deltagarna följer uppsatta krav. Genom att arbetsuppgifterna är utformade på ett sådant sätt 

att de ska likna de som finns i ett riktigt arbete utgör detta en möjlighet för deltagarna att öka 

sitt kapital i arbetsfältet för att möjliggöra en stärkt position där efter avslutat program. Detta 

visas genom att deltagarna tillskriver arbetsuppgifterna ett värde, ett symboliskt kapital.  

 

Respondenterna finner arbetsuppgifterna meningsfulla även om de ofta ger uttryck för att det 

är tråkiga och enformiga arbetsuppgifter. I vårt resultat uttrycker respondenterna att de 

arbetsuppgifter de utför är till nytta för företag i samhället. Det är ett jobb och någon måste ju 

göra det. Genom att utföra arbetsuppgifterna ökar deltagaren sitt kulturella kapital i och med 

att de får ny kunskap och erfarenhet och därmed stärker de sin position i fältet. Det förklarar 

också varför en av de äldre männen anser att arbetsuppgifterna inte alls känns meningsfulla. 

Han ökar inte sitt kapital genom ”aktiveringen” som han kallar den, för han har byggt hus i 43 

år och arbetsuppgifterna i programmet ger ingen ny kunskap. Från resultatet kan vi utläsa att 

även det sociala kapitalet ökar då deltagarna utökar sitt sociala nätverk genom relationerna till 

programkamrater och arbetsledare. De känner en tillhörighet och gemenskap när de träffar 

andra som befinner sig i en liknande situation. Struktureringen av arbetsuppgifterna hänger 

samman med den tidsstruktur som har utarbetats för programmen. 

 

För att förstå tiden som en struktur enligt Giddens struktureringsteori (1984) är det en 

förutsättning att det finns en aktör som ger tiden dess betydelse. Respondenterna i vår 

undersökning kan härmed ses som aktörer som ger tiden en mening. Aktören är inte passiv 

utan kan analysera och reflektera över sin situation och därefter välja ett handlingsalternativ. 

Handlingsutrymmet för aktören kan också begränsas eller möjliggöras av strukturerna. 

Resonemanget kring aktörens val när det gäller handling kan förklara varför tidsanvändningen 

ser olika ut hos våra respondenter före och efter de började i programmet. Vårt resultat visar 

att vissa respondenter hade en annan dygnsrytm än sina arbetande vänner innan de började i 

programmet. Vi tolkar detta som att respondenterna valde att göra ingenting därför att 

strukturerna möjliggjorde detta handlingsalternativ. Det fanns inga bestämda tider som 

respondenterna rättade sig efter eller behövde ta hänsyn till. Denna tolkning gör vi utifrån 

uppgifter från respondenterna där de talar om att de struntade i saker som behövde göras i 

hemmet och att de kunde sova på dagarna och vara uppe på nätterna.  
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När respondenterna sedan börjar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen ändras 

tidsstrukturerna för dem. I programmet finns det bestämda tider som de måste förhålla sig till.  

Programmet innebär att de har en schemalagd tid då de måste befinna sig på avdelningen. 

Detta visar att programmets tidsreglering begränsar möjligheten för deltagarna att använda 

tiden som de vill.  

 

Männen som hade blivit arbetslösa när de var äldre använde sin tid under arbetslösheten 

annorlunda jämfört med övriga deltagare. Deras tidsstruktur liknar mer den som finns i ett 

arbete. En man menar att han gick upp samma tid under den öppna arbetslösheten som när 

han arbetade. På dagarna ägnade han sig åt sina fritidssysselsättningar, jakt, fiske och 

renovering av huset. En annan man driver ett litet lantbruk på fritiden och därför styrdes hans 

tider av det. Förändringen av tidsanvändningen när de började i programmet upplevde de 

därför inte som så stor.  

 

Ezzy (2001) menar att arbetslöshetsprocessen handlar om sociala övergångar från en status till 

en annan. En sådan övergång sker när en individ går från öppen arbetslöshet till att delta i ett 

program.  Denna process kan se olika ut för olika individer. En respondent ger uttryck för att 

betydelsen av tid är en del av den förändringsprocess han upplever i samband med 

programmet. Han menar att nu när han har börjat i programmet måste han lära sig att komma i 

tid. Han säger också att anledningen till varför det är viktigt är att när man har ett riktigt 

arbete måste man komma i tid. En framtida övergång till ett arbete är också en del i 

arbetslöshetsprocessen.   

 

Ur ett arbetsledarperspektiv finns en förståelse för att förändringen för deltagarna, när de 

börjar i programmet kan vara stor. Det är en process som får lov att ta tid. Arbetsledningen 

tillåter att misstag görs, så länge det finns en vilja hos deltagarna att rätta till dessa. 

Deltagarna får ofta flera chanser men för mycket upprepad misskötsel kan leda till att 

deltagarna får sluta i programmet. Det sociala rummet skapas genom samarbete mellan 

arbetsledning och deltagare och det är därför de sociala strukturerna ser ut som de gör i den 

här verksamheten. Det hade troligen sett annorlunda ut någon annanstans.  

 

7.3 Ekonomisk struktur 

 

Bourdieu (1999) menar med sitt kapitalbegrepp att ett kapital kan användas för att påverka ett 

annat. Vi menar att det inte nödvändigtvis behöver handla om att använda ett kapital i 

avseende att öka ett annat, utan i det här fallet kan respondenternas ekonomi påverka deras 

sociala kapital negativt i och med att de har ett svagt ekonomiskt kapital.  Deras ekonomiska 

kapital påverkar också deras kulturella kapital i det avseendet att de inte kan följa med på 

nöjesaktiviteter. Detta framträder då flertalet inte kan delta i gemenskapen med vänner i den 

utsträckning som de önskar eftersom de inte har pengar till att följa med på roliga saker. 

Dessa nöjen menar vi kan utgöra ett kulturellt kapital. Avsaknaden av gemenskapen med 

vänner kan då också innebära att det sociala kapitalet minskar. 

 

Överlag upplever respondenterna att den ekonomiska situationen som arbetslös är svår. 

Intrycket vi får utifrån intervjuerna är att det oftast krävs en noggrann planering och 

prioritering för att deltagarnas ekonomi överhuvudtaget ska gå ihop. Vi kan inte se att den 

ekonomiska situationen blir bättre bara för att man deltar i ett program.  
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Försörjningsstödet och i vissa fall aktivitetsstödet är de ersättningsformer deltagarna upplever 

att de klarar sig sämst på och de menar att en anställning gör att man klarar sig bäst 

ekonomiskt. Resultatet visar att flertalet upplever en svår ekonomisk situation både före och 

under åtgärdsprogrammet.  

 

Vissa krav ställs på deltagarna i programmen, som exempelvis att följa den givna tidsramen 

eller att helt enkelt infinna sig på avdelningen för att få sin ersättning. Detta får olika följder 

för deltagarna. För de flesta innebär det en trygghet, men för andra upplevs det mera som ett 

tvång att delta i programmet bara för att få sin försörjning. Vi ställer oss frågande till varför 

detta ter sig olika för olika individer. Att gå från en öppen arbetslöshet till en åtgärd kan ses 

som en statuspassage enligt Ezzys teori. Ezzy (2005) menar att hur en statuspassage upplevs 

och hanteras är beroende av samspelet mellan den sociala miljön och hur individen tolkar den. 

För de deltagare som upplever kraven som ett tvång kan vi härleda övergången till divestment 

passages. De tolkar det som något negativt att tvingas delta i ett program när de kunde ha varit 

hemma och sysselsatt sig med, som de ser det, viktigare saker. De här personerna har en 

meningsfull fritid och kan inte se att programmet leder till ett arbete, då de ser sig som för 

gamla för det. Övergången från arbetslösheten till deltagande i programmen har för dem en 

negativ laddning. För de deltagare som upplever kraven för försörjningen som positiva 

handlar övergången snarare om integrative passages. De har integrerats i en ny miljö som de 

ser som en möjlighet att få ett bättre liv.  

 

Jönsson (2003) menar att den ekonomiska situationen och det sociala samspelet mellan den 

arbetslöse och omgivningen verkar spela stor roll för hur den arbetslöse tolkar och upplever 

sin situation. Detta stämmer väl i vår studie. Hur ekonomin påverkar individerna verkar delvis 

vara beroende av hur deras familjesituation ser ut. Finns det flera inkomster i familjen upplevs 

den ekonomiska situationen mera hållbar än om respondenten är ensam om att få en inkomst i 

familjen och dessutom har barn att försörja. Vi kan även här använda begreppet kapital för att 

förstå detta. En persons totala kapital utgör enligt Bourdieu dennes begränsningar och 

möjligheter. I det här fallet handlar det om såväl det ekonomiska kapitalet som det sociala 

kapitalet. Familjen är en del av det sociala kapitalet och beroende på hur den är knuten till det 

ekonomiska kapitalet kan familjen förstärka eller minska det ekonomiska kapitalet. Detta 

påverkar i sin tur respondentens möjligheter att disponera sina pengar, det vill säga förmågan 

att använda pengarna.  

 

 

7.4 Struktur av sociala kontakter 

 

Giddens (1984) menar med sitt begrepp dualitet att social handling och strukturer befinner sig 

i ett beroendeförhållande till varandra. Merparten av respondenterna i vår undersökning ger 

uttryck för att de till följd av sin arbetslöshet isolerade sig från sociala kontakter utanför 

hemmet. Kontakterna med andra människor utanför familjen var därför sparsam. Deltagandet 

i något av de båda arbetsmarknadspolitiska programmen innebar att de träffade andra 

individer som befann sig i liknande situation som de själva. De blev en del av en gemenskap. 

Att individerna isolerade sig kan vi förstå som en social handling. Isoleringen påverkas av 

strukturerna som vi menar kan tolkas som avsaknaden av ett arbete och de sociala kontakter 

som ett arbete kan innebära. Enligt Giddens teori (ibid.) skulle det också kunna betyda att 

arbetslösheten påverkas av att individen isolerar sig. Ju mer en individ isolerar sig desto 

svårare kan det vara att få ett arbete, som i sin tur kan innebära att individen isolerar sig ännu 

mer. Den sociala strukturen och handlingen reproduceras. 
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Övergången från att isolera sig till att befinna sig i den gemenskap som programmen innebär 

kan kännas överväldigande och kan upplevas som en stor omställning för deltagarna. 

Övergången kan vi förstå med hjälp av begreppet status passage (Ezzy, 2001). Individen 

lämnar sin isolering som är den sociala status han befinner sig i för att istället integreras i en 

annan status, dvs. integrative passages (ibid.). Hur denna integreringsprocess kan gå till har vi 

svårt att förklara med hjälp av teorin då den enbart talar om att det är en process och inte 

klargör hur den faktiskt ser ut. I vår undersökning kan vi dock utläsa att individen integreras i 

programmet och den sociala status som gemenskap innebär. Arbetsledaren medverkar till en 

början i denna process genom att hålla informationsmöten med den nya deltagaren. 

Deltagaren tilldelas en plats i en arbetsgrupp och gruppen hjälper sedan till att lära ut 

arbetsuppgifter och tillsammans skapar de en plats för deltagaren i gemenskapen. 

Arbetsledaren kan hjälpa till i denna del av processen genom stöttning och motivering av 

deltagarna. Respondenterna beskriver denna integrering som en känslofylld process som 

ibland kan kännas överväldigande. Det är ett stort kliv att gå ifrån att vara ”ensam” till att 

tillhöra en gemenskap.  

 

Vår tolkning av detta är att det kan bero på att deltagarna inte riktigt visste hur det var att 

tillhöra en arbetsrelaterad gemenskap där någon brydde sig om dem innan de medverkade i 

programmet. Arbetsledarna talar om att respondenterna inte är vana vid att någon annan bryr 

sig om dem. Detta stärker vår uppfattning om att de är ovana vid kontakt med människor 

utanför den egna familjen. Den ”nyvunna” omtanken kan förstås som en vinst av privilegier 

som Ezzy (2001) menar kan vara ett resultat av att individen förflyttar sig från en status till en 

annan. Vårt material visar att vinsterna leder till att individen känner ett ökat välbefinnande. 

Några av våra respondenter menar att kamraterna på programmet spelar stor roll för deras 

trivsel. Dock har inte alla respondenter känt sig isolerade på grund av den öppna 

arbetslösheten. Teorierna hjälper oss emellertid inte att förstå varför dessa skillnader 

uppkommer och varför uppfattningarna respondenterna emellan ibland ser olika ut.  

 

 

 

7.5 Uppfattning om omgivningens syn på arbetslösa och synen på 
sig själv 

 

Ezzy (2001) påstår att rollen som arbetslös har låg status. Det betyder att fältet arbetslöshet 

också kan tokas som att det har låg status. Detta visas i vårt resultat genom att en del 

respondenter såg sig själva som värdelösa innan de började i programmen. Det fanns också en 

syn på sig själva som oattraktiva på arbetsmarknaden. Respondenterna uttrycker att 

anledningen till att de ansåg att de inte var attraktiva på arbetsmarknaden grundar sig i 

begränsningar som sjukdom eller ålder. En del säger också att de uppfattade att människor 

runt omkring dem såg dem som lata och ”bidragstagande”.  De upplever också att attityden 

från myndighetshåll är nedvärderande och dålig. De här respondenterna anser att när de har 

börjat i programmen så ser de på sig själva på ett annat sätt och de märker att de så smått 

börjar ändra sitt beteende. De börjar ta tag i sysslor i hemmet. Någon uttrycker det som att 

vara lite mer som alla andra. De anger gemenskap med andra människor och meningsfull 

sysselsättning som orsak till att de ändrat uppfattningen om sig själva. Den ändrade 

självuppfattningen kan vara tecken på att de har övergått till ett fält som har högre status.  
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Det kan även vara andra faktorer som påverkar det här. Mäkitalo (2006) menar att vi 

människor delar in varandra i kategorier eller grupper. Med den här kategoriseringen följer 

det förväntningar på hur vi ska vara och hur vi ska handla. Vi tenderar att betrakta oss själva 

utifrån hur andra ser på oss, en så kallad stigmatisering. Det finns alltså normer i vårt 

samhälle som styr oss i det dagliga livet. Med samhälle menar vi som Bourdieu de sociala 

agenter som befinner sig i det sociala rummet, dvs. individer, grupper och inte minst 

institutioner. Alla är vi med och skapar de här normerna. Med utgångspunkt i Jahodas (1982) 

resonemang om att arbete ger oss status kan vi påstå att det finns en norm som utgår från att 

det normala är att utföra lönearbete. Att lönearbeta värderas högre än att vara arbetslös. Med 

stöd i tidigare resonemang värderade respondenterna sig själva före deltagandet i programmet 

utefter normen att det normala är att lönearbeta, och att inte arbeta är någonting dåligt. När de 

började i programmet var det ett steg mot ett lönearbete och därför värderade de sig högre då 

än när de var öppet arbetslösa.  

 

Andra normer som vi värderar oss utifrån kan vara att friska och unga personer värderas högre 

än sjuka och äldre och det kan vara en anledning till att en del av respondenterna tillskrev sig 

själv ett lågt värde. När vi säger att de själva tillskrev sig detta låga värde utgår vi ifrån deras 

kommentarer att de känner på sig att andra ser på dem på ett visst sätt. Med detta vill vi säga 

att, hur vi ser på oss själva påverkas av omgivningens syn på oss.  

 

Som Giddens (1984) menar påverkas våra handlingsalternativ av normer för handlingen. 

Samtidigt säger han att dessa normer inte är tvingande utan vi kan välja handlingsalternativ. 

Detta kan vara en förklaring till varför alla våra respondenter inte upplever samhällets normer 

på samma sätt. I vårt resultat visar vi på att några av respondenterna såg och ser på sig själva 

precis på samma sätt som de gjorde när de arbetade och de ser på andra på samma sätt. De 

väljer helt enkelt att inte agera utifrån normerna att arbetslösa skulle ha lägre status än de som 

arbetar.  

 

 

7.6 Sammanfattande reflektioner 

 

Analysen av studiens resultat visar att det sker strukturella förändringar som respondenterna 

måste förhålla sig till när de deltar i ett program. De förändringar som vi kan urskilja för 

respondenterna är framför allt en förändring i tidsstrukturen. Denna hänger samman med 

förändringen av graden av aktivitet. I programmet innebär det att utföra de arbetsuppgifter 

som tilldelas en. Vid den öppna arbetslösheten var graden av aktivitet låg för de flesta av 

deltagarna. När de börjar i programmet ökar aktiveringen och de får en annan tidsram att 

följa. Det sociala nätverket utökas när respondenterna börjar i programmet och detta utgör 

därför också en förändring. Synen på sig själv kan förändras när respondenterna börjar i 

programmet, vilket vi anser hänger ihop med omgivningens syn på arbetslösa.  

 

Förändringarna yttrar sig på olika sätt. Aktiviteterna i programmet och ökningen av det 

sociala kontaktnätet, kontra sysslolösheten i arbetslösheten och ett mindre socialt kontaktnät, 

beskriver respondenterna som att det är konkret och synligt. Däremot är respondenternas 

upplevelser, synen på sig själv och omgivningens syn på arbetslösa, mera abstrakt och 

subjektiv, även om vi kan urskilja ett tydligt mönster. Mönstret är att tiden som arbetslös 

beskrivs i termer av ensamhet, isolering, värdelöshet och att tiden inte är så viktig. När 

respondenterna börjar i ett program upplevs detta som en positiv förändring av både 

tidsstruktur, socialt kontaktnät, synen på sig själv och med detta ett ökat välbefinnande.  
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Det finns olika uppfattningar bland respondenterna om hur de upplever dessa förändringar. 

För vissa blir det en stor omställning att gå från att vara öppet arbetslös med ingen eller lite 

sysselsättning till ett arbetsmarknadspolitiskt program där det finns krav på deltagarna. 

Deltagarna får arbetstider att förhålla sig till, aktiviteterna bestäms av verksamheten, den 

ekonomiska ersättningen betalas ut först efter att vissa kriterier eller krav uppfylls och den 

sociala gemenskapen på arbetsplatsen ser annorlunda ut jämfört med den de har hemma med 

sin familj. Vi kan genom resultatet visa att dessa olika faktorer påverkar varandra och det blir 

stundtals svårt att skilja dem åt i analysen. Därför har vi analyserat vissa teman tillsammans.  

 

Många av respondenterna ser aktiviteterna de utför som ett riktigt arbete. De känner sig 

betydelsefulla därför att de gör nytta för andra. När det gäller dem kan vi göra tolkningen att 

deltagandet i programmet överensstämmer med de latenta funktioner som Jahoda (1982) 

menar finns i ett riktigt arbete. Närmare bestämt en särskild tidsstruktur, delaktighet i 

kollektiva mål som påverkar de individuella målen, nya relationer som ger gemensamma 

värderingar utanför familjen, gör människor aktiva och ger status och identitet. Dessa 

funktioner skulle därför kunna förklara varför våra respondenter ser aktiviteten som det rätta 

sättet att strukturera sin tid. Medan bristen av aktivitet under tiden som öppet arbetslösa 

upplevs som ett dåligt alternativ. Slutligen kan vi visa att det även sker en förändring i 

flertalet av respondenternas syn på framtiden. De blir mera hoppfulla när de gäller att få en 

anställning, än de var när de var öppet arbetslösa. 

 



39 

 

 

8. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att diskutera uppsatsens resultat och analys utifrån det 

syfte som vi har för uppsatsen, dvs. att beskriva och analysera vad det innebär för 

långtidsarbetslösa när de går från att vara öppet arbetslösa till att medverka i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Därefter förs ett resonemang kring teorins och den valda 

metodens betydelse för resultatet samt avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Diskussion av resultat och analys 

 

Utifrån vår analys av det insamlade materialet har vi kunnat visa att det sker en del 

strukturella förändringar för respondenterna när de börjar i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. För dem som inte har haft någon bestämd aktivering alls blir omställningen från den 

öppna arbetslösheten till deltagandet i programmet stor. Den förändring som framträder 

tydligast gäller tidsstrukturen. Uppsatsen visar att den förändrade tidsstrukturen upplevs av de 

flesta som positivt. Respondenterna får en ny tidsram att förhålla sig till vilket vår 

undersökning visar även kan leda till att tiden utanför programmet struktureras annorlunda än 

innan. Vad det är som påverkar tiden utanför programmet får vi inget svar på utifrån vår 

undersökning men vi spekulerar i att det kan bero på att en struktur kanske påverkar en annan. 

Exempelvis om tidsstruktureringen upplevs som positiv kanske deltagaren väljer att överföra 

den även på tiden utanför programmet. En annan förklaring kan vara som en respondent 

uttrycker är att deltagandet i programmet för hans del har utmynnat i att han fått mer energi 

till att ta tag i saker och i ting i hemmet. 

 

Vidare i uppsatsen kan vi förstå att de sociala kontakter som skapas i programmet har 

betydelse för deltagarna. Många av respondenterna menar att de isolerade sig från andra 

människor under den öppna arbetslösheten. För dessa personer har programmet inneburit att 

de blivit en del av en gemenskap. Trots att arbetsuppgifterna ibland upplevs som tråkiga och 

enformiga menar deltagarna att kamraterna gör att det ändå känns roligt och meningsfullt. Det 

sociala utbytet blir viktigare än de arbetsuppgifter som man utför. Vi tror att arbetsledarna kan 

spela en viktig roll i att främja ett bra socialt klimat genom att de stöttar och motiverar 

deltagarna. De intryck vi har fått av våra besök och samtal med arbetsledarna är att de verkar 

mycket engagerade och visar genuin omtanke gentemot deltagarna. Vi har en tanke om att 

arbetsledarnas engagemang kanske sprids till deltagarna. Det skulle kunna innebära att med 

en annan arbetsledning kanske inte de sociala aspekterna skulle få samma betydelse för 

deltagarna.  

 

Analysen visar också att deltagarna har fått en annan syn på sig själva än de tidigare hade. 

Under den öppna arbetslösheten uppfattade flera av respondenterna sig som värdelösa och att 

de tärde på samhället. Genom att delta i programmet har deras upplevelse av sig själva blivit 

mer positiv. De uttrycker att arbetsuppgifterna de utför är till nytta för någon annan och att de 

därför känner sig betydelsefulla. Vi har i analyskapitlet nämnt att vi tror att detta också hänger 

samman med normen att arbeta är bra och att inte arbeta är dåligt. Kanske har deras självbild 

förändrats nu när de har träffat andra människor som befinner sig i samma situation.  
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Vi funderar på om det sociala nätverk som finns runt individerna kan ha betydelse, det vill 

säga att om deras vänner och bekanta också befinner sig i en arbetslöshetssituation, då kanske 

man delar en uppfattning av värdelöshet eller tvärtom att om man känner sig nöjd med sig 

själv trots att man är arbetslös så kanske andra arbetslösa runt omkring upplever det likadant. 

Denna fundering finner vi inget stöd för utan det är våra egna tankar kring hur det kan 

förklaras.  

 

Vidare visar uppsatsen att den ekonomiska situationen inte förändras nämnvärt. Den 

förändring deltagandet i programmet innebär, är att vissa krav eller kriterier måste uppfyllas 

för att ersättning ska betalas ut. Vårt resultat visar att det skiljer sig lite åt hur detta påverkar 

deltagarna. För en del kan kraven bli till en drivkraft medan det för andra kan innebära att 

deltagandet kan kännas mer som ett tvång. Analysen visar också på skillnader i hur deltagarna 

upplever sin ekonomiska situation. Här kan vi dra paralleller till Starrin och Jönssons (1998) 

forskning om att hög grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter leder till 

sämre välbefinnande medan en lägre grad av dessa faktorer påverkar välbefinnandet i en 

positiv riktning. Vi funderar på om vi skulle kunna förstå de personer som får 

försörjningsstöd, och upplever detta som något negativt, som att de därför har en känsla av 

skam kopplat till sin svåra ekonomiska situation. Detta resonemang skulle kunna förklara 

varför de deltagare som inte hade försörjningsstöd och upplevde att de hade gjort rätt för sig 

genom att ha arbetat hela sitt vuxna liv, därför inte upplevde något skamligt med sin situation. 

 

I inledningen av vårt uppsatsarbete hade vi en tro om att det skulle kunna finnas skillnader 

mellan män och kvinnor, gällande upplevelserna av att gå från öppen arbetslöshet till att 

medverka i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Några sådana skillnader kunde vi dock inte 

påvisa i den här studien. Efter hand som studien fortskred bleknade också tanken på dessa 

skillnader då vi förstod att det är så mycket annat i kontexten, som vi tidigare nämnt, som 

påverkar individens upplevelse. 

 

Vår uppsats har inte haft för avsikt att göra en utvärdering av programmen men vi har ändå 

diskuterat kring vad ett åtgärdsprogram ska leda till för deltagarna. Syftet med de program vi 

har studerat är att förbättra möjligheterna för deltagarna att komma ut på den öppna 

arbetsmarknaden eller börja studera. Vi tror att för att syftet ska uppfyllas så behöver 

deltagarna uppleva programmet som något positivt som tillför något för dem. Utifrån 

uppsatsens analys kan vi se att det för flertalet av respondenterna innebär något positivt att 

delta i programmen. Respondenterna uttrycker ett ökat välbefinnande och känsla av att deras 

möjligheter att få jobb har ökat tack vare programmet. 

 

Avslutningsvis fann vi att det ibland var svårt att analysera våra teman separat. Detta då vi 

uppfattade att de olika delarna påverkade och påverkades av varandra. Med detta menar vi att 

till exempel tidsstrukturen påverkas av arbetets upplägg och tvärtom. Vi kan utifrån detta 

påvisa att förändringen som respondenterna går igenom när de börjar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program är komplex. Utifrån vår analys drar vi ändå slutsatsen att 

förändringen för de flesta upplevs som positiv. En möjlig tolkning skulle kunna vara att 

programmet innebär en vändpunkt för deltagarna på samma sätt som Ezzys (2005) 

beskrivning av arbetsförlusten som en romans. Detta skulle då innebära att deltagarna går från 

en otillfredsställande situation till en som upplevs som mer positiv. För att dra slutsatser kring 

detta behövs det dock mer forskning inom ämnet. 
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8.2 Betydelsen av teorier och metodval för uppsatsen 

 

För att förstå det resultat som vi har fått genom vår undersökning har vi valt att använda oss 

av teoretiska begrepp. Dessa begrepp har inte varit utformade för just det användningsområdet 

vi valt men har ändå berört området arbete. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som 

studerat övergången mellan öppen arbetslöshet och deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program så som vi gjort i denna uppsats. Därför är vi medvetna om att det kanske finns 

begrepp som hade varit bättre anpassade för vårt syfte. Vi tycker ändå att begreppen har gjort 

det möjligt för oss att fördjupa vårt kunnande om övergångarna.  

 

Vårt tillvägagångssätt för denna uppsats hade till en början inspirerats av delar av grundad 

teori för att sedan övergå i ett mer abduktivt förhållningssätt. Vi har således växlat mellan 

teori och empiri, de teoretiska referensramarna har omarbetats efter det att det empiriska 

materialet samlats in(Alvesson och Skölberg, 2008). Syftet och de teoretiska 

utgångspunkterna var inte helt klarlaga vid intervjutillfällena och vi anser att detta kan ha 

berikat det resultat vi fick ut. Intressanta aspekter kunde därför belysas som kanske inte hade 

varit möjligt om vi format frågorna utifrån en bestämd teoretisk referensram. Vi tänker 

exempelvis på betydelsen av fritidssysselsättningen för de båda äldre männen. 

 

Valet att använda en kvalitativ metod har gjort det möjligt för oss att ta del av 

respondenternas upplevelser och tankar. Metoden har även hjälpt oss att belysa nyanser i 

materialet som kanske inte hade framkommit vid ett annat metodval. Syftet har aldrig varit att 

statistiskt generalisera då vi är fullt medvetna om att varje arbetsmarknadspolitiskt program 

ser olikt ut när det gäller syfte och utformning. Det gör också de arbetslösas kontext före och 

under deltagandet i programmen. Därför har vi också förståelse för att resultatet kunde ha sett 

annorlunda ut om vi valt att förlägga undersökningen på ett annat program.  

 

 

8.3 Vidare forskning 

 
Vår uppsats har studerat vad det innebär när långtidsarbetslösa går från att vara öppet 

arbetslösa till att medverka i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det hade varit intressant att 

fortsätta att studera detta då vi i vårt arbete har väckt nya frågor kring detta. Kanske kan varje 

förändring studeras separat och mer djupgående. En tanke hos oss är att de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkas av hur den svenska arbetsmarknaden ser ut för 

tillfället och vilken syn kommunerna har på programmens syfte och utformning. Vi funderar 

på om det skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner, och vad beror det på i så fall. En 

intressant aspekt att studera hade kunnat vara organiseringen av de arbetsmarknadspolitiska 

programmen. Hur väljer kommunerna att organisera sina program? Varför väljer de denna typ 

av organisering?  

 

I vårt arbete kunde vi också utläsa skillnader i övergången från öppen arbetslöshet till 

medverkan i programmen hos dem som hade arbetsliknande fritidssysselsättning och de som 

inte hade det. För dem som inte hade denna typ av fritidssysselsättning verkade övergången 

svårare och innebar stora förändringar. Vi funderar på om vilken fritidssysselsättning en 

individ har påverkar upplevelsen av att medverka i ett program.  
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Männen med arbetsliknande fritidssysselsättning var också äldre än de andra vilket får oss att 

ställa frågan om ålder och vilken generation individen tillhör har betydelse för upplevelsen av 

programmen. Dessa män har också haft fasta jobb under största delen av sina liv, det vill säga 

att de blev arbetslösa på ”äldre dar”. Kan detta betyda något för upplevelsen? Vi spekulerar i 

om det inte kan vara så att dessa män känner att de har bidragit till samhället under hela sitt 

liv och att det därför påverkar deras uppfattning om sig själva. Kanske kan det vara så att de 

inte ser sitt ”bidragsberoende” som något negativt då de minsann känner att de gjort rätt för 

sig innan.  

 

En annan idé vi har är att studera hur de arbetsmarknadspolitiska programmen fungerar under 

olika politiska styren. Skiljer sig programmen åt beroende på vilket politiskt styre Sverige 

har? Vår uppfattning är att det skulle kunna vara så eftersom vi upplever att den 

arbetsmarknadspolitiska inriktningen ser olika ut mellan vänster och högerblocken. Den 

borgerliga regeringen förespråkar i nuläget ytterligare jobbskatteavdrag för att fler personer 

ska kunna få arbete och även reformer för att fler företag ska kunna växa och etablera sig 

(www.alliansen.se). Därmed blir inte fokusen på de arbetsmarknadspolitiska programmen så 

framträdande. Socialdemokraterna som för närvarande är det största partiet i oppositionen vill 

å andra sidan öka antalet arbetsmarknadspolitiska program som inriktar sig på yrken där det 

råder brist på kompetent arbetskraft (www.socialdemokraterna.se). Vår uppfattning är som 

nämnts ovan att politiken påverkar programmen och det hade därmed varit intressant att 

undersöka hur denna påverkan ser ut och vilken betydelse det skulle ha för deltagarna i 

programmen. 

 

http://www.alliansen.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund och arbetslösheten  

Kön? 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur länge har du varit arbetslös? 

 

Om du haft arbete tidigare vilka är det då? Hur länge varade det? Vilken typ av anställning 

hade du? 

Vad betydde arbetet för dig? 

 

Har du varit arbetslös tidigare? 

Hur lång var den  perioden/perioderna? 

Vad var anledningen till arbetslösheten? 

Har du sökt många jobb? 

 

Det arbetsmarknadspolitiska programmet  

Hur upplever du det att vara arbetslös?  

Hur upplever du din ekonomiska situation? 

Kan du leva på samma sätt som dina vänner? 

Om varit arbetslöshet tidigare finns det likheter eller skillnader? Vilka? 

Skulle du kunna beskriva dina känslor relaterade till arbetslösheten? Vad tror du det beror på? 

Vilket stöd känner du från din omgivning?  

Har du deltagit/deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program? 

Hur upplever du det? (meningsfullt?) Varför? Grupptillhörighet?  

Vad är bra respektive dåligt med program? Varför? Motivera? 

Vad tror du att detta programmet kan leda till? 

Kan du beskriva om det är något som förändrats i ditt liv sedan du blev arbetslös? 

 

Den egna uppfattningen och samhällets syn på arbetslöshet 

Hur ser du på dig själv som arbetslös? 

Finns det andra arbetslösa i din närhet? 

Kan det påverka din upplevelse? Hur? 

 

Hur upplever du att samhället ser på arbetslöshet i allmänhet? Varför? Motivera? 

Hur uppfattar du att samhället ser på dig som arbetslös? Vad tror du det beror på? 

Vilken syn har du på arbetslösheten i samhället? Varför? 

Hur ser du på andra arbetslösa individer?  

Vad har du för erfarenheter av t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan (myndigheter)? 

Är du nöjd med det stöd du fått därifrån? 

Känner du att du får det stöd du behöver från din familj och dina vänner? 

Kan du prata med dem om du har problem? 

 

Hur ser du på dina möjligheter på arbetsmarknaden framöver? 

Om du hade makt att förändra för de som är arbetslösa, vad skulle du då göra? 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Frågor till arbetsledare på produktionsavdelningen: 
 

Kan du beskriva verksamheten? Organisering, mål, mm? 

Vad har du som arbetsledare för bakgrund? Utbildning, tidigare arbeten? 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Hur många anställda, och hur många andra "deltagare" finns på din avdelning? 

Kan du beskriva deras arbetsuppgifter? 

Vad ställs för krav på dem? Regler, arbetstider, mm? 

Vad händer om dessa inte följs? 

Hur hamnar en person hos er? Vem hänvisar, vilken bakgrund har de som kommer? 

Hur går det till när någon ny kommer?  

Hur fungerar upplärningen av nya personer? 

Hur tycker du att verksamheten fungerar för individerna? 

Hur länge får de stanna hos er? 

Vad händer efteråt? 

 

 


