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Sammanfattning
Vårt syfte med denna uppsats har varit att utifrån analyser av utslagnings- och
integreringsmekanismer formulera grunddragen i en socialpedagogisk arbetsmetod för
integrering på arbetsmarknaden. Våra frågeställningar har varit; vilka mekanismer är det som
gör att vissa individer och grupper i vårt samhälle riskerar att marginaliseras, vilka
mekanismer medverkar till integrering av marginaliserade individer på arbetsmarknaden och
hur ser grunddragen ut för en socialpedagogisk arbetsmetod som syftar till integrering på
arbetsmarknaden.

     För att kunna formulera grunddragen för en socialpedagogisk arbetsmetod har vi dels
fördjupat oss i vilka utslagningsmekanismer som finns på arbetsmarknaden, och hur dessa
kommer till stånd. Vi har även studerat hur dessa verkar på strukturell, kulturell, social och
individuell nivå. Vidare har vi fördjupat oss i vilka integreringsmekanismer som finns på
arbetsmarknaden och hur de verkar på de olika nivåerna.

     I arbetet med att formulera grunddragen för en socialpedagogisk arbetsmetod har vi utgått
från socialpedagogiken och Castells tankar om nätverkssamhället. Vi tänker oss att
arbetsmetoden skall stärka individen att möta de växande kraven som ställs på henne/honom
och verka som brygga mellan individen och arbetsmarknaden. Grunddragen för
arbetsmetoden presenteras i en fiktiv verksamhet – Café Bikarbonat. Vi visar även på hur
arbetsmetoden kan verka på strukturell, kulturell, social och individuell nivå.

     Sökord: Socialpedagogik, Metod, Utslagning, Integrering, Arbetsmarknaden.

Abstract
The purpose of this essay is to construct a practical method in social pedagogy to forward
workplace integration based on an analysis of mechanisms of exclusion and of integration.
Our study questions are; which mechanisms makes that some individuals and groups in our
society risk exclusion, which mechanisms contribute to integration of excluded individuals
and what are the fundamental features of a practical method in social pedagogy to forward
workplace integration.

     To construct essential features of a practical method in social pedagogy, we have studied
mechanisms of exclusion and how they work on structural, cultural, social and individual
level. Further we have studied existing mechanisms of integration and how they functions on
the different levels.
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     In our work with the constructing of the features for a workplace method, we have used
social pedagogy and Castells theories on network society. Our thought has been that the
method should give individual strength to cope with growing demands from society, and
function as a bridge between the individual and work place. The essential features are
presented in a fictive coffee-house - Café Bikarbonat. We have also shown how the method
can function on a structural, a cultural, a social and an individual level.

     Keyword: Socialpedagogy, Method, Inclusion, Exclusion, Integration, Workplace.
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Kapitel 1

Inledning/förord
Den strukturomvandling som skett från industrisamhälle till det som Castells (2000) kallar för
nätverkssamhälle ställer större krav på anpassning och flexibilitet både för organisationer och
individer. För individen blir konsekvenserna att det krävs en kontinuerlig uppdatering av
kunskaper för att inte bli marginaliserad gentemot arbetsmarknaden. På grund av den nya
samhällsstrukturen riskerar en större del av befolkningen att marginaliseras än som tidigare
var fallet. Vi anser att de nya kraven skapar behov av nya metoder för integrering på arbets-
marknaden, eftersom de traditionella metoderna inte längre fungerar i nätverkssamhället.
Industrisamhället krävde att människor stöptes i samma form (kollektiva lösningar), medan
nätverkssamhället kräver flexibilitet och konstruktiv arbetskraft (individuella lösningar). För
att kunna utforma en metod som motverkar att människor slås ut från arbetsmarknaden, och
som passar för nätverkssamhället anser vi att det är viktigt att ha klart för sig hur utslagnings-
och integreringsmekanismer verkar på arbetsmarknaden och arbetsplatser. Vår förhoppning är
att metoden ska kunna användas för integrering av marginaliserade individer, det vill säga de
som på ett eller annat sätt känner ett utanförskap gentemot arbetsmarknaden.

      Redan i dag finns det flera verksamheter som arbetar för att överbrygga glappet mellan
individ och arbetsmarknad. Ett exempel på strukturell nivå på detta är FAROS, en pilotverk-
samhet inom Arbetsförmedlingen Västra Frölunda. FAROS kom till genom ett regerings-
beslut 2001-12-13, där regeringen gav Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket i
uppdrag att inleda en förnyelse av metoderna för arbetsinriktad rehabilitering. FAROS arbetar
för att få en samordnad och effektiv organisation som ska minska sjukskrivningarna bland
arbetslösa sjukskrivna och sjukskrivna som ej kan återgå till arbetsgivaren. Målsättningen är
att sjukfallen ska bli kortare, fler försäkrade ska få rehabilitering och att rehabiliteringen ska
komma till stånd tidigare. FAROS arbetar bland annat med lösningsfokuserade treparts-
samtal och sassam-kartan (försäkringskassans utredningsmetod). I trepart-samtalet kommer
man överrens om en handlingsplan för personens väg tillbaka till arbete. När personen väl är
inne på FAROS släpper man inte henne/honom förrän man vet att personen utan svårigheter
kan sköta ett arbete. På FAROS arbetar en Arbetsterapeut och två SIUS-Konsulenter
(socionomer) som vid behov kan arbeta särskilt för att anpassa arbetsplatsen efter individens
förutsättningar.

     Ett annat exempel är Det finns bruk för alla (Dfbfa) som är ett försök i Södra Skaraborg att
skapa nya arbetstillfällen genom underifrånstyrda verksamheter för arbetslösa, långtidssjuk-
skrivna och andra utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dfbfa är en metod med inslag av
empowerment, aktivering, och rehabilitering och är avsedd att motverka marginalisering och
ohälsa samt främja livskvalitet och empowerment. Tanken är att skapa en frizon där
samhällets regler tillfälligt sätts ur spel och där individens egna önskemål, kunskaper och
initiativ ställs i centrum. Man vill skapa en arbetskultur som både inbjuder och i viss mån
tvingar individen att ta ett eget ansvar. Metoden beskrivs som ett förhållningssätt och syftar
till rehabilitering, det vill säga både till ”återanpassning” till ett normalt liv” och till ett
”återupprättande” för dem som av olika anledningar ofrivilligt hamnat utanför den ordinarie
arbetsmarknaden. (Bergström & Westerlund, 1997).
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      Den arbetsmetod som vi avser att utveckla i kapitel fem skulle kunna vara en verksamhet
som till viss del stämmer in på beskrivningen av Det finns bruk för alla. Det skulle även
kunna vara en sådan verksamhet som FAROS använder för att få ut sina arbetssökande på
arbetsmarknaden. Vår ambition är alltså att utveckla en arbetsmetod som kan verka som en
mellanhand mellan individen och arbetsmarknaden. Grunden till denna metod tar vi i
socialpedagogiken och Castells tankar om nätverssamhället.

Syfte
Vårt syfte är att utifrån analyser av utslagnings- och integreringsmekanismer formulera
grunddragen i en socialpedagogisk arbetsmetod för integrering på arbetsmarknaden.

Frågeställningar
� Vilka mekanismer är det som gör att vissa individer och grupper i vårt samhälle riskerar

att marginaliseras?

� Vilka mekanismer medverkar till integrering av marginaliserade individer, på arbets-
marknaden.

� Hur ser grunddragen ut för en socialpedagogisk arbetsmetod som syftar till integrering
på arbetsmarknaden?
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Kapitel 2

Metod
Vi har gjort en teoretisk studie av utslagnings- och integreringsmekanismer. När vi påbörjade
vår studie var vi ute efter att leta olika metoder som kunde hjälpa oss att utforma en bra
arbetsmetod för integrering på arbetsmarknaden. Från början var vår tanke att göra både en
litteraturstudie och en ”verksamhetsstudie” i form av studiebesök, i verksamheter där man
arbetar socialpedagogiskt med att hjälpa individer att få en plats i samhället. Under arbetets
gång insåg vi dock att vårt egentliga intresse låg i att identifiera mekanismer som styr integre-
ring och vilka komponenter som kan motverka utslagning/marginalisering. Anledningen till
att vi är intresserade av detta är att vi vill formulera grunddragen i en socialpedagogisk arbets-
metod för integrering av individer på arbetsmarknaden.

     För att få en så heltäckande arbetsmetod som möjligt valde vi att förutsättningslöst
”intervjua” litteraturen. I vårt letande av metoder valde vi att vara öppna för alla arbets-
områden, där man arbetar med människor. Detta för att få en stor bredd av material och för att
hitta komponenter och metoder som vi annars eventuellt skulle kunnat gå miste om. Genom
detta sätt att arbeta fick vi en bred kunskapsbas, ur vilken vi sedan har kunnat hitta kompo-
nenter och mekanismer som vi anser verkar för integrering på arbetsmarknaden. När vi letat
arbetsmetoder, mekanismer och komponenter är det metoder, förhållningssätt och arbets-
redskap vi letat efter. Med mekanismer menar vi alltså de komponenter av metoder, förhåll-
ningssätt och arbetsredskap som verkar för individens integrering på arbetsmarknaden. Enligt
Nationalencyklopedins ordbok (1995) innebär ordet mekanism – system av samverkande delar
(som tillsammans åstadkommer den drivande kraften i en maskin), det vill säga sätt att
samverka i mekaniskt system, om icke- fysiskt system och dess sätt att fungera, ex.
försvarsmekanism. ”Litteraturintervjun” har för oss blivit en läroresa och fått karaktären av
explorativ (undersökande) undersökning, som fördjupat och förstärkt vårt syfte och våra
frågeställningar. Detta arbetssätt har även lett till att vi har fått ett stort överskott på materiel
och kunskap, av vilket bara en liten del får rum i denna uppsats.

     Vi valde att skriva denna uppsats tillsammans eftersom det föll sig naturligt, då uppsats-
idén ”kläcktes” tillsammans. Eftersom vi gjort en litteraturstudie delade vi upp sökning och
läsning av litteraturen, allt annat har vi arbetat med tillsammans. Vi har i vår litteratursökning
använt oss av de sökord som vi funnit relevanta i förhållande till vårt syfte med studien. Våra
huvudsakliga sökmotorer har varit GUNDA (Göteborgs Universitetsbibliotek) och SOFIA
(HTU:s bibliotek), vilket har lett till en naturlig avgränsning utifrån tillgängligheten av
material. Första urgallringen bestod i att vi valde bort det materialet som kändes för gammalt
och inaktuellt. Därefter bestämde vi tillsammans utifrån vår verksamhetstanke och syfte med
studien, vilka böcker som kändes relevanta för oss och vilka som inte gjorde det. När allt
material var insamlat och genomläst satte vi oss tillsammans och gallrade ur det material som
vi ansåg var relevant i förhållande till vårt syfte.

     Det insamlade materialet är bearbetat genom begreppsutredningar på centrala begrepp,
som vi funnit relevanta utifrån vårt syfte. Vi har även gjort en uppdelning av materialet i fyra
olika samhällsnivåer vilka vi har definierat som:
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- Strukturell nivå – det som har att göra med en viss struktur, ofta med antydan om något
genomgripande, exempelvis strukturomvandling som innebär omfattande förändringar
inom näringslivet (NE, 1996).

- Kulturell nivå – det som har att göra med seder och bruk. I vårt kulturarv ingår idéer och
värderingar som fungerar som en gemensam referensram (a.a.).

- Socialnivå – det som har att göra med samspelet mellan människor i grupp (a.a.).

- Individuell nivå – det som gäller enskilda individer (a.a.).

     Arbetet är uppdelat på fem kapitel, varav kapitel ett och två innehåller bakgrund till
studien och tillvägagångssätt. I kapitel tre har vi fördjupat oss i mekanismer som i förhållande
till arbetsmarknaden medverkar till utslagning och marginalisering. I kapitel fyra har vi in-
riktat oss på att hitta mekanismer som medverkar till integrering på arbetsmarknaden av
marginaliserade individer. Kapitel tre och fyra är strukturerade på så vis att vi börjat med
begreppsutredningar på för syftet viktiga begrepp och mekanismer, och därefter lyft upp de
olika mekanismerna på strukturell, kulturell, social och individuell nivå. I kapitel fem
använder vi oss av en påhittad caféverksamhet, Café Bikarbonat, för att konkret visa på hur
grunddragen för en socialpedagogisk arbetsmetod som syftar till integrering på arbetsmark-
naden kan se ut. Därefter visar vi på hur tillämpningen av vår arbetsmetod kan se ut och få för
konsekvenser på strukturell, kulturell, social och individuell nivå. Kapitlet och uppsatsen
avslutas med en diskussion om utslagnings- och integreringsmekanismernas påverkan på
individen utifrån de fyra olika nivåerna och vad vår arbetsmetod har att tillför i detta
sammanhang.
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Kapitel 3

Utslagningsmekanismer på arbetsmarknaden och hur kommer de till
stånd?
      Vi kommer att göra en begreppsutredning av de mekanismer som vi finner mest relevanta
utifrån vårt syfte. Därefter kommer vi att visa på tillämpning av dessa mekanismer på struktu-
rell, kulturell, social och individuell nivå.

Kategorisering
Tideman (2000) definierar kategorier enligt följande:

Kategorier omfattar grupper av människor vars omfattning och karakteristik bestäms av den eller
de som definierar kategorin. Individerna som ingår i kategorin behöver inte känna någon
samhörighet med varandra eller ens själv anse sig tillhöra kategorin. Sociala kategorier är inte
självvalda grupperingar, uppbyggda av t.ex. en gemensam identitet, gemensamma normer eller
målsättningar, personliga relationer eller liknade, utan är istället en utifrån organiserad grupp
som hålls samman av att individerna av andra än sig själva bedömts höra ihop av t ex
administrativa, medicinska och/eller psykologiska skäl. En gemensam social status kan också vara
grund för en social kategori, som t ex ensamstående mammor (s.236f ).

Enligt Sunesson (2002) menar sociologen och historikern Charles Tilly att kategorier är
grupper av individer som har en gemensam gräns, som skiljer dem och gruppen från
åtminstone en annan grupp, som i sin tur utesluts av den gränsen. Gränsen skiljer – och
förenar, genom att den visar på ett socialt sammanhang, ibland en hierarki. Samtidigt finns det
en relation mellan grupperna, kategorierna. Kvinnor är en kategori som utesluter män. På
fotbollsplanen är domarna en kategori som utesluter spelarna. I trafikflygplanet är piloterna en
kategori som utesluter passagerarna. Medborgare och utlänning, svart och vit, arbetsgivare
och anställd, skådespelar och åskådare, barn och vuxen – dessa är alla kategorier som ute-
sluter och avgränsar.

     Tideman (2000) menar att kategorisering är en del av samhällsinstitutionernas sätt att
fungera och att en av institutionernas uppgifter är att förse sina medlemmar med
kategorisering- och klassificeringsscheman, i vilka de kan inordna och etikettera sig själv och
sina medmänniskor. Tideman menar vidare att kategorisering sker av något eller någon som
samhället definierar som ett problem. Den kan därmed ses som ett uttryck för maktutövning
och kontroll.

     Ett exempel på hur kategorisering går till är klientifieringen av en individ. Tideman (2000)
kallar denna process för ”peopleprocessing”. Processen innebär att människor transformeras
från att vara unika individer till att bli klienter när de blir ”medlemmar” av en särskild
organisation eller kategori. Tideman skriver att en organisation är specialiserad för ett särskild
område och sorterar individer genom att dra gränser för vilka som faller inom respektive utom
ramen för organisationens domäner. Varje individ har dock en mängd personliga egenskaper
och är en komplex varelse. Individen formas av det sociala sammanhang som hon ingår i och
faktorer som klass, kön, ålder och utbildning påverkar och likriktar, men i princip är varje
individ unik. Organisationen kan inte hantera alla dessa sidor hos individerna utan måste
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förenkla individerna för att kunna hantera och kontrollera dem, det vill säga reducera
individen till de kriterier och variabler som faller inom organisationens
specialiseringsområde. I praktiken innebär förenklingen att organisationen bara tar hänsyn till
vissa av individens attribut och egenskaper, vilka avgörs av organisationen och inte av
individen. Förenklingen innebär att individen har omvandlas till klient.

Stigmatisering
Giddens (1998) menar att stigma är varje form av fysisk eller social egenskap, som förmodas
vara negativ eller förnedrande. Stigma är menar Stojanovic (1998) när en individ i samhället
av någon anledning inte är i stånd att vinna ett fullt socialt erkännande. Goffman (1972)
använder termen stigma för att benämna en egenskap som är ”djupt misskrediterande”.
Giddens (1998) menar vidare att;

Stigma utgörs av varje egenskap som skiljer en individ eller grupp från majoriteten av
befolkningen, något som gör att individen/gruppen betraktas med misstänksamhet eller fientlighet
(s.162).

Angelöw och Jonsson (1990) lyfter upp Goffmans uppdelning av tre olika typer av stigma.
Den första är kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra är olika fläckar på den
personliga karaktären till exempel psykiska rubbningar, fängelsevistelse, underliga böjelser,
alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet, självmordsförsök. Den tredje typen är stambe-
tingade stigman, såsom ras, nation och religion. Det gemensamma för dessa olika typer menar
författarna är att en individ som annars lätt skulle ha accepteras i det vanliga sociala
samspelet, har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet. Detta gör att de
som möter honom vänder sig bort från honom och bortser från de anspråk på gemenskap med
oss som hans övriga egenskaper i och för sig hade kunnat motivera. Gustavsson (1998)
skriver att:

Den mest inflytelserika teorin om samhälle, förhållningssätt och sätt att tänka om avvikande
människor har varit Goffmans (1963, 1971) teori, som menar att länken mellan samhälle och
förhållningssätt mot avvikande människor utgörs av samhälleliga normer och föreställningar.
Sammanfattningsvis går teorin ut på att människors sociala liv influeras av rådande normer för
hur en normal människa definieras i ett visst samhälle. Personer som inte kan leva upp till
rådande normer stämplas som avvikare, vilket innebär att det förväntas förverkliga speciella
roller med låg social status och med distans till övriga samhällsmedlemmar. En av poängerna i
Goffmans teori är att den stigmatiserade själv bidrar till sin egen utstötning och nedvärdering,
eftersom han eller hon också införlivat rådande sociala normer och förväntningar (s.34).

Ett bra exempel på stigma är att den moderna arbetslösheten i synnerhet drabbar ungdomar
och invandrare, det normala är också att arbetslösheten i högre grad drabbar kvinnor hårdare
än män. Att vara ung, kvinnlig invandrare med låg utbildning innebär en stor risk för att vara
eller bli arbetslös (Giddens, 1998).

Marginalisering
Svedberg (2000) lyfter fram tre betydelser av marginell, hämtat ur The Oxford English
Dictionary (1989 vol.IX:367-368):

� Något som befinner sig vid utkanten eller gränsen.
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� Något som är skrivet eller tryckt i marginalen på en sida, som en not eller referens.

� Något som är av mindre eller liten betydelse (s.10).

Svedberg (1998) definierar marginalitet som:

ett oönskat tillstånd av utsatthet, som har viss varaktighet och baseras på ett partiellt deltagande
eller ger otillräcklig tillgång till vissa grundläggande resurser, genom vilket den enskilde får ett
begränsat inflytande över sina villkor (s.42).

Wirtén (1999) menar att en person som är marginaliserad inte är ordentligt integrerad i sam-
hället. Personen i fråga saknar exempelvis en fast position på arbetsmarknaden, vilket inte
behöver betyda att man är utslagen eller utestängd från arbetsmarknaden. Man befinner sig i
stället i en gränszon där livssituationen är osäker, man kan åka utför och bli utslagen, eller slå
sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Den marginaliserade kan alltså leva ett ordnat och
skötsamt liv, men ha oerhörda svårigheter att finna ett fast arbete och i stället pendla mellan
arbetslöshet, praktik-jobb, vikariat och svartjobb. Wirtén menar att med marginalisering följer
ofta ekonomisk fattigdom eller knapphet, social isolering och en förödande osäkerhet, det vill
säga en brist på kontroll och makt över det egna livsödet. Enligt Wirtén är osäkerhet och
maktlöshet det som framstår som det mest utmärkande i det marginaliserade läget.

      Enligt Svedberg (1998) styrs marginaliseringsförloppet av både strukturella och
individuella faktorer. Dessa faktorer förutsätts även samspela med varandra. Strukturella
faktorer innebär exempelvis arbetsmarknaden och dess utformning, men även socialförsäk-
ringssystem och socialtjänst. Med individuella faktorer avses objektiva betingelser som till
exempel utbildningsnivå, och intentioner, värderingar och handlingar respektive icke-
handlingar. Svedberg menar att med en marginell ställning i fråga om arbete följer ofta
svårigheter att bli självförsörjande och upprätthålla en autonom ekonomi. Ibland följer också
svårigheter att delta i vissa sociala aktiviteter och att göra sin röst hörd. Marginalitet som
varar över tid ofta får negativ karaktär.

     Svedberg (1998) menar att det är viktigt att komma ihåg att marginalisering inte automa-
tiskt innebär utslagning eller utestängning, men att det inte råder någon tvekan om att en
person med marginell ställning är utslagningshotad. Svedberg (2000) menar att den
marginella ställningens innebörder varierar starkt för olika individer och grupper av individer,
men att några viktiga dimensioner är:

� Vilken fas av livscykeln man befinner sig i.

� Individualhistoriska aspekter av olika slag (individens erfarenhetsram).

� Vilket socialt stöd man har.

� Vårdapparatens utformning.

� Individens specifika hälsotillstånd och förhållande till droger.

� Personlighetsdrag och värderingar.

Diskriminering
Diskriminering i arbetslivet kan vara att personer som har en likvärdig kompetens för en
uppgift behandlas olika. De bakomliggande faktorerna till diskriminering är till exempel
fördomar och stereotyper, om hela gruppers (till exempel etniska gruppers) egenskaper. Men
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fördomar behöver inte leda till diskriminering. Diskriminering sker först vid genomförandet
av orättvisa handlingar, som handlingar räknas även bemötande och tilltal. Diskriminering
kan också ske utan fördomar, som till exempel på grundval av föreställningar att svenskar har
rätt att gå före i sitt eget land (Höglund, 1999). För att man skall kunna tala om diskriminering
måste det klargöras att det verkligen är fråga om kategoriell särbehandling, särbehandling
som bygger på tillhörigheten till kategorier. När vi i Sverige talar om diskriminering är det
den kategoriella särbehandlingen som avses, det vill säga det som sker genom handling och
som innebär att medlemmarna i olika kategorier får olika tilldelning av resurser, detta utan att
det finns något rimligt samband med skälet till tilldelningen. Ett exempel på detta kan vara
om en arbetsgivare vägrar att ge en irakisk-svensk ett arbete på grund av hennes födelseland
eller religion, detta blir då diskriminering (Sunesson 2002).

     Sunesson (a.a.) menar att särbehandling i ett samhälle inte är något konstigt eller onormalt,
den som är för ung får inte ta körkort eller rösta i allmänna val, om man inte har körkort får
man inte köra bil, den som är för gammal får inte studiemedel för högskolestudier osv.
Sådana här förhållanden som gäller i de flesta länder, kan vara åldersdiskriminering, men
betraktas ofta i sin helhet som rättvisa. Det handlar i allmänhet om demokratiskt fattade
beslut, för att man har ansett att det var bra att göra dessa avgränsningar, som då är lika för
alla i kategorierna ”ung” eller ”gammal”. Man anser i de flesta länder att köra bil eller att
rösta i allmänna val kräver en viss grad av ansvar som inte kan ges till personer under en viss
ålder. Men tänk om det bara var unga män som var tvungna att vänta på körkortet till 18-års-
dagen, och om det bara var medelålders kvinnor som avstängdes från möjligheten till högre
studier.

Utanförskap
Enligt Soydan (1995) förutsätter begreppet utanförskap att det finns något som kan kallas för
innanförskap. Utanförskap innebär att vara utanför ett bestämt socialt rum. Att vara innanför
detta social rum betecknas då som innanförskap. Soydan menar att vägen från utanförskap till
innanförskap kan betecknas med begreppet integration, och vägen från innanförskap till utan-
förskap med begreppet marginalisering, vilket illustreras i figuren nedan.

Utstötning
De grupper som enligt Svanström (1996) kan betecknas som utstötta är; alkohol- och
narkotikamissbrukare, hemlösa, kriminella och prostituerade. En annan grupp som Svanström
menar är i riskzonen för utstötning är de som har kroniska psykiska handikapp och som inte är
aktuella för psykiatrin. Det som är kännetecknande för ”utstötta” är avsaknad av socialt nät-
verk och en relativ social isolering, färre äktenskap och färre barn, överhuvudtaget färre
livskontakter med anhöriga är också ett utmärkande drag. Vidare kommer bristen på arbete,
adekvat vård och social service, samt förstås hemlöshet, kriminalitet, könshandel och miss-
bruk.

UTANFÖRSKAP
INTEGRATION

MARGINALISERING
INNANFÖRSKAP
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     Castells (2000) menar att gränsen mellan social utstötning och daglig överlevnad blir allt
oklarare för ett växande antal människor, som inte kan hänga med i den ständiga uppgrade-
ringen av kvalifikationer. De riskerar att halka efter i konkurrenskampen inför nästa
krympning av medelklassen, som under industriepoken har utgjort samhällets ryggrad.
Därmed kommer de sociala utstötningsprocesserna inte enbart beröra de verkligt
missgynnade, utan även de individer och sociala grupper vars liv är en ständig kamp för att
inte falla ner i en stigmatiserad undre värld av nedvärderad arbetskraft.

Hur verkar utslagningsmekanismerna i samhället, på strukturell, kulturell,
social och individuell nivå?
Vi vill börja detta avsnitt med att lyfta upp innebörden i de olika nivåerna, för att
tydliggöra och underlätta läsandet.
- Strukturell nivå – det som har att göra med en viss struktur, ofta med antydan om något

genomgripande, exempelvis strukturomvandling som innebär omfattande förändringar
inom näringslivet (NE, 1996).

- Kulturell nivå – det som har att göra med seder och bruk. I vårt kulturarv ingår idéer och
värderingar som fungerar som en gemensam referensram (a.a.).

- Socialnivå – det som har att göra med samspelet mellan människor i grupp (a.a.).

- Individuell nivå – det som gäller enskilda individer (a.a.).

Strukturell nivå
Castells (2000) lyfter upp den samhällsomvandling som skett under de senaste århundradena,
och menar att den har varit mångdimensionell och innefattat såväl makt-, erfarenhets- och
produktionsrelationer. Denna samhällsomvandling har lett till en ny dominerande samhälls-
struktur, vilken Castells kallar för nätverkssamhället. Nätverkssamhället består av
produktions-, makt- och erfarenhetsnät som bygger upp en virtuell kultur i globala flöden som
överskrider tid och rum. Castells menar att logiken som finns innesluten i det nya nätverks-
samhället ligger bakom det sociala handlandet och de sociala institutionerna i vår värld av
ömsesidiga beroenden. Nätverkssamhället är, liksom varje annan social struktur, inte utan
motsägelser, sociala konflikter och utmaningar från alternativa former av social organisation.
Men dessa utmaningar alstras genom nätverkssamhällets karaktäristiska och skiljer sig
därmed starkt från industriepokens.

     Samhället och arbetsmarknaden har förändrats efter andra världskriget. Kvinnor började
arbeta i större utsträckning och i Sverige behövdes även en arbetskraftsinvandring för att
täcka upp bristen på arbetskraft. På arbetsplatserna idag möts människor med varierande
bakgrund och erfarenheter, bland annat är det ett större antal äldre ute på arbetsmarknaden.
Genom den strukturomvandling som skett i samhället och tjänsteproduktionens ökande
betydelse, nya arbetsorganisationer och flexibla anställningsformer ökar arbetslivets komp-
lexitet och ställer större krav på anpassning och flexibilitet. Som en följd av detta har kön,
etnicitet, ålder och funktionshinder alltför ofta visat sig vara relaterat till en ostabil situation i
arbetslivet och till marginalisering och diskriminering på arbetsmarknaden (De Los Reyes,
2000). Kombinationen av hög arbetslöshet, högre krav på utbildning och kunskaper har gjort
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det svårare för stora grupper att få fast arbete. På arbetsmarknaden har det uppstått en särskild
arbetsmarknad som består av lågstatusjobb med dålig lön, korttidstjänster, praktikplatser,
svartjobb etcetera (Wirtén, 1999).

     Enligt Regeringen (a.a.) är utbildning och kompetenshöjning en nödvändig förutsättning
för att skapa en långsiktig stabil tillväxt, detta leder till minskad arbetslöshet, ökad jämställd-
het och vidgad valfrihet. Vi anser dock att detta kan leda till att individer som inte har styrka
och kraft att hänga med i den snabba förändringstakten och leva upp till utbildningskraven,
riskerar att slås ut helt eller inte får en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden alls.

     Castells (2000) menar att en orsak till social utstötning hänger samman med att miljoner
människor går in och ut ur tillfälliga lönearbeten. Detta kan leda till en oregelbunden livsstil
som kan förorsaka förlusten av stabila relationer till sysselsättningen. Många anställdas svaga
förhandlingsposition kan leda till svåra kriser inom familjen. Bland annat temporär arbets-
löshet, personliga kriser, sjukdom, drog/alkoholberoende, tappad arbetsduglighet, förlorade
tillgångar, tappad kreditvärdighet. Många av dessa kriser hänger samman och leder till en
nedåtriktad spiral av social utstötning.

Kulturell nivå
Sveri (1993) menar att i vår kultur betraktas arbetet som det som ger livet mening och
innehåll. Vilket är något vi fått till oss av staten och kyrkan ända sedan reformationen – man
har en moralisk skyldighet att arbeta och den som inte ”vill arbeta får inte heller äta” (2 Thess
3:10). Axelsson (1996) skriver att det fram till 80-talet fanns en lag i Sverige där sysslolösa
hotades med upptill sex månaders fängelse – Lag om samhällsfarlig asocialitet. Gunnar
Sträng kommenterade, i slutet av 60-talet, en av låginkomstutredningens siffror:

man kan ju undra hur man har det ställt å huvudets vägnar när man tjänar så lite… (s. 30)

Denna replik rymmer enligt Axelsson (a.a.) en undertext som är flera kilometer lång och
handlar om förakt och att de fattiga i alla tider har beskrivits som fattigdomens orsak. Deras
ekonomiska läge har varit deras eget fel, genom att de anses vara lata, slarviga, okunniga eller
dumma.

     Axelsson (a.a.) menar att de senaste årens snabba politiska och ekonomiska förändringar
har förstärkt föraktet och moralismen i det svenska samhället. Under förra sekelskiftet var den
samhälleliga jargongen att arbetarna klagade i onödan över sitt slit och sin fattigdom, trots att
den välvilliga överheten mycket väl visste att det alls inte var så illa ställt. Om arbetarna hade
det svårt berodde detta på att de söp för mycket. Den som var nykter och skötsam och nöjd
med sin lott kunde leva i

anspråkslös trevnad och ha sill och potatis på bordet varenda dag (s.30).

Samma moraliska resonemang används i dagens Sverige när det gäller de ekonomiska
problemen, menar Axelsson och skriver att:

Budgetunderskotten skulle inte vara så stort om inte folk var så inriktade på att leva på bidrag,
vårdkostnader skulle inte vara så höga om folk tog ansvar för sina gamla, kriminaliteten skulle inte
vara så stor om föräldrar uppfostrade sin barn lite bättre. Och på något sätt – logiken är inte alltid
glasklar – skulle vi få det bättre om vi fick det sämre (s.31).
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I vårt samhälle är den grundläggande värderingen den att människor i arbetsför ålder ska ha
ett förvärvsarbete, och normen är att man i första hand ska försörja sig genom eget arbete.
Den som inte lyckas med det får i allmänhet känna av förluster på det ekonomiska, sociala
och psykologiska planet. En kort period utan arbete behöver kanske inte betyda så mycket,
men blir arbetslösheten långvarig eller upprepas kan situationen snabbt bli annorlunda
(Furuåker & Soidre-Brink, 1998).

     I Regeringens arbetsmarknadspolitik är grundinställningen att man måste ha ett jobb för att
kunna försörja sig och för att vara en värdig medborgare (Persson, 1993). I Regeringens
program för halverad arbetslöshet år 2000 (1996) står det att Regeringens viktigaste uppgift
är att bekämpa arbetslösheten. Regeringen menar att arbetslösheten undergräver välfärden
genom att såväl samhällsekonomin som samhällsmoralen försvagas. Arbetslösheten skapar
klyftor och påfrestningar både för vuxna och barn. I programmet (a.a.) står det:

En god arbetsmarknadspolitik innebär ett ömsesidigt åtagande mellan samhället och
medborgaren. Samhället ikläder sig skyldigheter gentemot individen endast i den mån individen
uppfyller sitt ansvar. Det egna ansvaret ligger i att anta utmaningen att utveckla kompetensen och
aktivt söka arbete ( s.34).

Inom vanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns varken tid eller utrymme för mer genom-
gripande omorienteringar. Effektivitets- och genomströmmingskrav drabbar främst de
svagaste individerna, som riskerar att utsättas för ännu ett nedbrytande misslyckande istället
för att uppnå målen med den aktuella åtgärden. Ett annat relaterat problem är att arbetsför-
medlingens handläggare i regel har ett mycket stort antal arbetssökande, vilket minskar
möjligheterna att ge stöd och vägledning. Detta innebär återigen att de svagaste individerna
blir drabbade, eftersom de ofta saknar egna mål och handlingsstrategier (Bergström &
Westerlund, 1997).

     När det gäller till exempel funktionshindrade i arbetslivet, arbetsmarknadspolitiken, rehab-
ilitering och inom forskning, har rehabiliteringsperspektivet länge varit dominerande. Detta
perspektiv kännetecknas av en fokusering på anpassningen mellan individens förmåga och
omgivningens/arbetets krav. Synen har varit att det i första hand är den funktionshindrade
som skall anpassas till arbetslivet, inte tvärtom. De åtgärder som avser att anpassa arbets-
platsen är något som tillkommer utanpå arbetsplatsens övriga villkor, vilket innebär att arbets-
platsförhållandena för personalen som helhet i sig inte behöver förändras för att kunna
inrymma personer med funktionshinder. I de flesta fall får den funktionshindrade endast det
utrymme om hon eller han lyckas bli så lik de ej funktionshindrade som möjligt. Man kan
därför fråga sig om inte rehabiliteringsperspektivet i en mening snarare bekräftar de margina-
liseringstendenser i arbetslivet och på arbetsmarknaden som det syftar till att minska (Hänner-
strand, Michailakis, Söder & Tielman, 2000).

     Castells (1998) anser att det skett en koordinerad decentralisering av arbete och en
individualisering av arbetskraften, vilket har lett till en flexibilitet i arbetsprocesserna och på
arbetsmarknaden. Flexibilitet kräver nätverkare och flexare liksom en bred uppsättning av
arbetsarrangemang, inklusive självanställning och ömsesidigt legoarbete. Castells menar att
detta kräver en ny typ av arbetare, vilken han kallar flexaren.
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Social nivå
Furåker (1995) menar att stora grupper idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden med
allt vad det innebär lägre inkomster, större risker vad gäller hälsa och socialt välbefinnande,
lägre självförtroende, mindre inflytande i samhället och försvagad framtidstro. Furåker anser
att detta medför att klassamhället återigen är på väg att bli tydligare. De grupper som enligt
Furåker särskilt drabbas av arbetslöshet är arbetare, invandrare och ungdomar, många av
dessa har svårt att hävda sina intressen. Risken är därmed att det uppstår en permanent
uppsplittring av befolkningen, mellan dem som har arbete och dem som inte har de.

      En utslagningsmekanism på social nivå är diskriminering som kan uppstå när en arbets-
givare har felaktig eller ofullständig information om sina potentiella anställda. En arbetsgivare
kan ha en god uppfattning om den genomsnittliga produktiviteten hos en grupp, men inte
känna till den enskilde individens. En persons grupptillhörighet kan då användas som en
indikator för att bedöma en individs produktivitet. En arbetsgivare kan tro sig veta att till
exempel kvinnor är mer frånvarande än män, vilket kan medföra att han/hon avstår från att
anställa kvinnor överhuvudtaget eller så erbjuds kvinnor lägre lön eller en annan typ av arbete
eller befattning. Detta innebär att alla kvinnor drabbas, även de som aldrig är frånvarande
(SOU 1998:6). Vissa egenskaper hos den enskilde arbetslöse kan alltså innebära att denne
systematiskt väljs bort. Ett annat exempel på detta kan vara att långtidsarbetslösa väljs bort
om arbetsgivarna tror att långvarig arbetslöshet bryter ned individernas arbetsförmåga eller
arbetsvilja, andra faktorer kan vara om man är invandrare eller har något funktionshinder
(Åberg, 1998).

     Enligt Thylefors (1990) förutsätter varje samhälle någon form av anpassning och gemen-
samma normer, vilka ursprungligen är framvuxna för att gagna den fysikiska överlevanden
och efterhand också den psykiska och social. Thylefors menar att i så kallade primitiva
kulturer kontrollerade man avvikare genom att utesluta dem, vilket i många samhällen var
förenat med en för tidig död. I mer ”utvecklade samhällen” har avvikarna i stället isolerats
inom samhället på mentalsjukhus, i fängelser osv. Thylefors menar vidare att arbetslivets
organisationer och grupper i likhet med andra kollektiv har ett normsystem. För normöver-
trädelser finns i dessa fall negativa sanktioner av varierande styrka, där ett uteslutande är det
allvarligaste, om sanktionerna verkställs visar det att normerna fortfarande är giltiga.
Thylefors menar att normer och spelregler varierar över tiden, och mellan olika grupper i
samhället. Många normer är giltiga för flertalet människor och arbetsplatser. Det finns dock
avvikande normuppställningar inom olika subkulturer och det finns arbetsgrupper, där man
har färre skyddande normer.

     På grund av arbetsmarknadens allt hårdare krav där ledorden bl.a. är kompetens, kvalitets-
tänkande, social kompetens, mångkunnighet, kommunikativ förmåga, teamwork, flexibilitet
och målstyrning riskerar svaga grupper att inte räcka till. Detta innebär t.ex. att när arbets-
platser försvinner så försämras de funktionshindrades situation eftersom deras första anställ-
ningar ofta är av periodanställningskaraktär, som ALU, API, beredskapsjobb eller annan
arbetsmarknadspolitik åtgärd (Larsson, 1997).
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Individuell nivå

En utslagningsmekanism på individuell nivå kan enligt Lindroth (1990) vara att utsättas för
okontrollerbarhet i tillvaron, vilket innebär en upplevelse av att vad man gör saknar samband
med vad som händer i omvärlden. Möjligheten att genom eget handlande påverka eller
kontrollera skeenden saknas. En person som upplever denna oförmåga till kontroll riskerar att
hamna i ett permanent tillstånd av hjälplöshet med följdeffekter som passivitet, ångest och
depression. Inlärd hjälplöshet är alltså ett resultat av att en individ genom erfarenhet lärt sig
att prediktiv och aktiv kontroll saknas. Konsekvensen av detta blir minskad motivation
försämrad förmåga att inse att egna handlingar ger resultat, samt emotionella symtom.

     Scheff och Starrin (2002) menar att arbetslöshet tär på självbilden och väcker skamkänslor.
De anser att skamupplevelser kan bidra till och befästa social underordning och ojämlikhet,
vilket kan leda till att man betraktar sig själv som underlägsen och mindre värd. Detta kan i
sin tur innebära att man tar över andras fördomsfulla attityder om sig själv. Scheff och Starrin
menar att individen utvecklar strategier för att handskas med omgivningens negativa attityder.
Dessa strategier kan bestå i att umgås med människor i samma situation, dölja och hemlig-
hålla, skilja sig från bilden som ”typisk” arbetslös eller socialbidragstagare. Författarna menar
även att skamkänslan är plågsam för alla, oberoende social ställning.

     En annan utslagningsmekanism är att arbetsprocessen blivit alltmer individualiserad, det
vill säga att arbetet splittras i en utförandefas och reintegreras i sitt resultat genom en mängd
förbundna sysslor som utförs på olika håll. Resultat blir en ny arbetsdelning som mer baseras
på varje medarbetares attribut och egenskaper än på organisering av uppgiften. Vad
människor beträffar befinner de sig allt längre bort från maktens salar och är avogt inställda
till det civila samhällets sönderfallande institutioner. De individualiseras i sitt arbete och liv,
och de bygger sin mening på basis av egna erfarenheter (Castells, 1998, 2000).

Sammanfattning
I detta kapitel har vi lyft upp centrala begrepp och teorier som ger förklaringar på vad det
innebär att vara utan en plats på arbetsmarknaden, vad detta får för konsekvenser och hur
utslagningen kan se ut på olika nivåer i samhället. Gemensamt för begreppen är att de
betraktar individen som avvikande i förhållande till det ”normala samhället”, och att de
utesluter individen från en eller flera delar i samhället. Alla begreppen innefattar definitionen
av utanförskap, vilket innebär att vara utanför ett bestämt socialt rum. Motsatsen till utanför-
skap är innanförskap som då betyder att vara en del av det sociala rummet (Soydan, 1995).
Soydan menar att vägen till innanförskap är integrering och vägen till utanförskap är margina-
lisering.

     Marginalisering är den definition som ligger närmast den målgrupp vi avser att vår metod
ska vara bäst lämpad för. Svedberg (1998) definierar marginalisering som ett oönskat tillstånd

När man är arbetslös får man inge arbete och har inge och göra och
man är inte så glad och ganska arg. När man arbetar tjänar man
pengar och pratar och är glad och ibland arg. Men man är glad när
man är ledig. När man är arbetslös är man inte glad när man är ledig
(Ida 6år, Teleman, 1993, s.79).
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av utsatthet och har viss varaktighet som är baserat på ett partiellt deltagande eller som ger
otillräckliga tillgångar till vissa grundläggande resurser, vilket innebär att individen får
begränsat inflytande över sina egna livsvillkor. Wirtén (1999) menar dock att detta tillstånd
inte behöver betyda att man är utestängd eller utslagen från arbetsmarknaden utan att man
befinner sig i en gråzon där chansen är lika stor för ett inträde på arbetsmarknaden, som risken
att slås ut därifrån.

     Kategorisering och stigmatisering definieras som något som ligger utanför individen, det
vill säga något som individen får sig tilldelat av omgivningen. Goffman (1972) menar dock
att när individen väl blivit stigmatiserad bidrar den stigmatiserade själv till sin egen utstötning
och nedvärdering eftersom hon/han också införlivat rådande normer och värderingar.

     Vår genomgång av kapitel tre visar att utslagningsmekanismerna verkar komplext och på
flera olika nivåer i samhället. Vi kan dock konstatera att konsekvenserna av mekanismernas
verkningar på de olika nivåerna läggs på individnivå. Från strukturell nivå finns kraven att
individen måste ha förmågan att kontinuerligt uppgradera sina kunskaper. Castells (2000)
menar att för att individen ska klara sig på arbetsmarknaden krävs det att hon/han är flexibel.
Castells menar att kombinationen av hög arbetslöshet, högre krav på utbildning och
kunskaper gör det svårare för stora grupper att få fast arbete. Därmed blir gränsen mellan
socialutstötning och daglig överlevnad har blivit oklarare för en växande skara människor,
eftersom utvecklingstakten av samhället kräver en ständig uppgradering av individens kvalifi-
kationer.

     Kraven från den kulturella nivån ligger bland annat i att vi i vår kultur betraktar arbete som
det som ger livet mening och innehåll (Sveri, 1993). Den grundläggande värderingen är att
människor i arbetsför ålder ska ha ett förvärvsarbete och normen att man i första hand ska
försörja sig själv, genom eget arbete. Den som inte lyckas med detta får i allmänhet känna av
förluster på det ekonomiska, sociala och psykologiska planet (Furåker & Soidre-Brink, 1998).
Regeringen menar att arbetslösheten undergräver välfärden genom att såväl samhällseko-
nomin som samhällsmoralen försvagas. En god arbetsmarknadspolitik innebär ett ömsesidigt
åtagande mellan samhället och medborgare. Samhället ikläder sig skyldigheter gentemot
individen endast i den mån individen uppfyller sitt ansvar (Regeringen, 1996). Vi menar att
dessa krav kan verka stigmatiserande för de individer som inte klarar av att uppfylla alla
samhällets krav.

     På den sociala nivån kommer kraven på individen bland annat från arbetsgivare som på
grund av arbetsmarknadens allt hårdare krav kategoriserar grupper på basis av fördomar.
Exempel på fördomar kan vara att kvinnor är mer frånvarande än män, vilket kan medföra att
arbetsgivaren avstår från att anställa kvinnor överhuvudtaget eller att kvinnor erbjuds lägre
lön eller en annan typ av arbete eller befattning. Detta innebär att alla kvinnor drabbas, även
de som aldrig är frånvarande (SOU 1998:6). Grupper som särskilt drabbas av arbetslöshet är
arbetare, invandrare och ungdomar, många av dessa har svårt att hävda sina intressen. Detta
leder till lägre inkomster, större risker vad gäller hälsa och socialt välbefinnande, lägre själv-
förtroende, mindre inflytande i samhället och försvagad framtidstro (Furåker, 1995).

     Trycket från strukturell, kulturell och socialnivå kan leda till att individen upplever sin
situation som okontrollerbar, det vill säga att man upplever en oförmåga till kontroll och
riskerar att hamna i ett permanent tillstånd av hjälplöshet med följdeffekter som passivitet,
ångest och depression (Lindroth, 1990). Scheff och Starrin (2002) menar att arbetslöshet tär
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på självbilden och väcker skamkänslor. För att kunna handskas med omgivningens negativa
attityder utvecklar individen strategier som kan bestå i att umgås med människor i samma
situation eller dölja och hemlighålla sin situation.
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Kapitel 4

Mekanismer för integrering på arbetsmarknaden
I detta kapitel vill vi tydliggöra mekanismer som verkar för integrering på arbetsmarknaden.
Vi börjar med att reda ut vad begreppet integration innebär för oss, för att sedan definiera
vilka mekanismer vi anser kan medverka till integration på arbetsmarknaden. Därefter
kommer vi att titta på vilka mekanismer som verkar för integration på strukturell, kulturell,
social och individuell nivå.

Integration
I Nationalencyklopedins ordbok (1995) definieras ordet integration som:

En sammansmältning av olikartade grenar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av
skillnader. I fråga om enskild del; införlivande som normal del av helhet.

Motsatsen till integration är desintegration och betyder upplösning av enhet (NE, 1995).
Enligt Tössebro (1999) betyder ordet integrera att föra något samman till en helhet, eller att
föra något in i en helhet. Tössebro lyfter upp fem olika typer av integration:

� Fysisk integrering – att vara på samma plats som andra, och att lokalisringen inte i sig gör
det svårt att få kontakt med andra.

� Funktionell integrering – att använda sig av gemensamma resurser i lokalsamhället, ex.
bussar, butiker, simhallar.

� Social integrering – ofta förekommande kontakt mellan funktionshindrade och icke
funktionshindrade.

� Samhällsmässig integration – att delta i centrala delar av samhällslivet, till exempel
arbets- och näringsliv, organisationsliv och politik.

� Administrativ integrering – att tjänster för utvecklingsstörda bör integreras i den ordinarie
hjälpapparaten och integreras i kommunen, exempelvis kommunaliseringen av särskola
och omsorgen.

Integrering används i betydelsen att föra någon in i något, till exempel den vanliga skolan,
men utan att man gör så mycket med skolan som sådan. Fokus är på den som ska föras in, inte
på det som personen ska föras in i. En vidare utveckling av begreppet integrering är enligt
Tössebro (a.a.) inkludering, vilket innebär att allas tillhörighet är en självklarhet. Med inklu-
dering önskar man markera att individerna inte ska föras in någonstans, utan att de är.
Inkludering innebär därmed att ändra skolan eller andra samhällsinrättningar så att de
anpassas till den mänskliga variationsbredden.

     En form av integration förekommer när invandrare blir en arbetande del av det nya
samhället, anammar många av samhällets attityder och beteendemönster och fritt deltar i dess
aktiviteter, samtidigt som de behåller en viss grad av sitt ursprunglig kulturella identitet och
etnicitet (Soydan, 1995).
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Empowerment
Kärnan i empowerment handlar om att frigöra de kunskaper, erfarenheter och motivations-
krafter som människor redan har, men som blir gravt underutnyttjade (Blanchard, Carlos &
Randolph, 1999). Empowerment är engelska och översätts ofta med egenmakt, det vill säga
att ta fram sin egen kraft. Empowermenttanken bygger på en övertygelse om att alla
människor har en inneboende styrka och kraft. Empowerment innefattar också en tro på att
varje individ också har förmågan till handla efter sin övertygelse. Grunderna är följande
budord:  Du är något. Du har kraft att förändra ditt liv. Och tillsammans med likasinnade kan
du utveckla kraft att förändra din omvärld (Leander & Bäfverfeldt, 1998). Fagerberg (1998)
menar att begreppet empowerment är flerdimensionellt och utgår från individens ansvar mot
sig själv, sitt liv och sitt samhälle, och även världen. Begreppet utgår från kraften i den
innersta kärnan hos människor, den djupare innebörden i begreppet handlar om en grundlägg-
ande humanistisk värdering, en djup respekt för andra människor, deras liv och val i livet.

     Empowerment är en process som enligt Blanchard et al. (1999) består av tre stadier. Det
första stadiet på vägen till empowerment innebär att man börjar agera och engagerar sig för en
förändring. Andra stadiet är förändring och tvivel. Tredje stadiet innebär genomförande och
utveckling. Blanchard et al. menar att för att hjälpa människor att ta itu med de frågor och
bekymmer som de kan ha på varje stadium av förändringsprocessen är det bästa att bemöta
dem med en lagom blandning av anvisningar och stöd. På så vis får alla frågor sina svar och
man känner sig beredd att gå vidare till nästa stadium. Tar man inte itu med frågorna känner
sig människor hindrade och därmed kommer processen att försenas, kanske rentav hejdas

Lärande
Lärande innebär enligt Ellström (1992) att förändra individens kompetens, vilket innefattar
förändringar som avser såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder,
sociala färdigheter och personlighets relaterade egenskaper. Larsson (1996) definierar lärande
som att vår tolkning om något förändras. Lärande innebär även ett samspel mellan individen
och omgivningen (Ellström, 1992).

    Ellström (1996) skiljer mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande.
Anpassningsinriktat lärande innebär att individen eller gruppen lär sig något med utgångs-
punkt i givna (eller för givet tagna) uppgifter, mål och förutsättningar, utan att ifrågasätta eller
försöka förändra uppgiften, målet eller förutsättningarna. (Ellström, 1996) Exempel på
anpassningsinriktat lärande är den inlärning som oftast sker i skolan, där eleverna förväntas
lära sig att lösa uppgifter utifrån givna förutsättningar och där rätt svar kan hämtas i facit.
Andra exempel som Ellström tar upp är krav från arbetsgivaren att följa givna direktiv och
instruktioner, vardagslivets krav på att rutinmässigt lära sig att behärska olika situationer och
för att kunna anpassa sig till uppkomna problem. Ellström menar att denna form av lärande är
nödvändig för att kunna behärska elementära principer och regler, och för att kunna hantera
återkomna problemsituationer.

     Utvecklingsinriktat lärande innebär att individen eller gruppen lär sig att formulera
problem och inte bara lösa givna problem. Istället för att bara ställa frågan hur ställs främst
frågorna vad och varför. Ellström (a.a.) menar att förutsättningarna för denna typen av lärande
,är att individen eller gruppen lär sig att tänja på gränser och utnyttja de frihetsgrader och den
autonomi som finns i situationen. Ellström menar vidare att utmärkande för det utvecklingsin-



22

riktade lärandet är att individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till
uppgifter, mål och andra förutsättningar. Individer lär sig inte enbart eller i första hand vissa
sätt att handla, givet olika situationer och uppgifter. Istället är huvudpoängen att individen
skall lära sig att identifiera och definiera vilken situationen, uppgiften eller problemet är.

     En skillnad mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande gäller individens
möjligheter att påverka och kontrollera sin omgivning. Det utvecklingsinriktade lärandet
förutsätter att individen, enskilt eller kollektivt, kritiskt analyserar och vid behov förändrar
sina livs- eller arbetsvillkor. Lärandet förutsätter ett överskridande av det givna
handlingsutrymme som individen möter i sin verksamhet. Utifrån det anpassningsinriktade
lärandet existerar inte denna möjlighet, utan enbart möjligheter till anpassning eller
flykt/undvikande. Beroende på om man vill använda sig av ett anpassningsinriktat eller ett
utvecklingsinriktat lärande, ställer detta olika krav på utformningen av lärosituationen, men
också på utformningen av arbetet och organisationen (Ellström, 1992). Ellström (1996) menar
att beroende på hur en uppgift ska lösas eller vilka arbetsuppgifter man har krävs de olika
formerna av lärande. Ellström urskiljer sex grupper av faktorer som har betydelse för att
främja ett kvalificerat lärande på arbetsplatser:

� delaktighet i målformulering, planering och verksamhetsutveckling.

� arbetsuppgifter med hög lärandepotential.

� information och fördjupande teoretiska kunskaper.

� lokala experiment för prövning av olika handlingsalternativ.

� erfarenhetsutbyte och reflektion.

� grupprocesser, arbetsplatskulturer och organisationsstrukturer som främjar lärande.

Grupper
Stensaasen och Sletta (1997) definierar en grupp som:

två eller flera personer som ömsesidig påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra
i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå sina
mål (s.26)

Grupparbete innebär ett aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som löser en
gemensam uppgift, utför ett arbete, leker eller håller på med någon annan verksamhet
tillsammans. I grupper sker betydelsefulla processer som kan leda till mänsklig utveckling
som präglas av ömsesidigt beroende av andra, identitetsskapande i samspel med andra och ett
harmoniskt samspel som utgör en av de viktigaste förutsättningarna för mental hälsa. (a.a.)

     Stensaasen och Sletta (1997) lyfter upp begreppet den generaliserande andre och menar
att i det samspel som sker i förhållandevis permanenta och små grupper med mycket direkt-
kontakt mellan medlemmarna, får individen kontinuerlig respons på sig och sitt beteende.
Individen bedömer automatiskt denna respons och sätter den i förhållande till sin egen person.
Genom detta skapar individen en egen uppfattning om sig själv, genom att internalisera de
värderingar, normer och åsikter som behövs för att bli accepterad av gruppen. Den enskilde
kan genom sådana processer ändra sig själv. Genom att individen lär sig förutse vilka
reaktioner andra kommer att visa, kommer hon/han att tolka miljön så som andra gör det. När
individen har lärt sig se eller tänka utifrån hur ”den generaliserande andre” skulle reagera, har
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hon/han tillägnat sig en form av inre regulator som kan användas som rättesnöre för det egna
beteendet, även efter det att den direkta yttre påverkan inte längre finns där.

Konsekvenspedagogik
Konsekvenspedagogiken bygger på grundantaganden att människan är fri att själv välja sina
handlingar och själv stå för konsekvenserna av sitt handlande. Ett arbetssätt som används
inom konsekvenspedagogiken är att konfrontera i syfte att förändra ett asocialt handlingssätt,
vilket leder till att individen lär sig skillnaden mellan sociala och asociala handlingar. Det
sociala handlandet leder till positiva konsekvenser genom att individerna får erfarenheter och
kunskap om hur man gör för att lyckas, detta förstärker i sin tur känslan av framgång. För att
få till stånd en konfrontation kan ett kontrakt upprättas. En konfrontation får endast ske vid
kontraktsbrott och andra handlingar som är asociala. Det är viktigt att det är handlingen som
kritiseras och fördöms och inte individen (Nyström & Soudan, 1999).

Miljöpedagogik
Den grundläggande idén inom miljöpedagogiken handlar om hur man förstår och utformar
miljön i olika vardagssituationer, så de blir till möjligheter för lärande och utveckling. Miljö-
pedagogik innebär alltså en systematisk och medveten utformning av miljön i syfte att åstad-
komma möjliga villkor för människor att använda för lärande och utveckling. Det handlar om
hur människor med hjälp av de villkor som miljön erbjuder ska kunna skapa kunskaper,
kunskaper som de behöver för att kunna förstå och hantera omvärlden och sig själva. I detta
perspektiv ses lärande och utveckling som produkter av människors dagliga aktiviteter och
handlingar. Nyckelbegrepp i det miljöpedagogiska perspektivet är uppgiftstolkning, uppgifts-
lösning, kunskapskonstruktion, lärvillkor och erbjudande (Widinghoff, 2000).

Salutogent förhållningssätt
Ett salutogent förhållningssätt fokuserar på hälsans ursprung, det vill säga vilka faktorer som
kan bidra till vår hälsa. Man fokuserar medvetet på individens resurser i stället för dess
avvikande beteende. Detta innebär bland annat att göra positiva omformuleringar av det som
är negativt och göra det negativa mindre negativt. Om kommunikationen är positiv tar man
mer hänsyn till innehållet i kommunikationen. Humorn kan vara ett redskap till att skapa en
positiv interaktion. Att kunna vara delaktig i humorn och kunna skratta tillsammans ökar den
sociala kompetensen, självkänslan, självförtroendet och förstärker den positiva kommunika-
tionen. I kommunikationen är bekräftelsen också viktig, det vill säga att bekräfta individen
som ansvarig för sina handlingar. Tonen och röstläget i vilken kommunikationen framförs är
av stor vikt (Cederblad, Hansson, Hult & Waad, 1996).

     I det salutogena arbetet är följande verktyg viktiga för att nå ett bra resultat (a.a.):

� vänta – ge individen tid

� gemensamma, delade upplevelser

� benämna handlingar

� stödjande bekräftelse, bekräftelse med kvalité

� ”turtagning” – alla ska få göra sin röst hörd
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� röstläge, tonläge – positivt, ej nedvärderande

� konstruktivitet – ”gör så här”, i stället för ”gör inte så”.

� stödja initiativ

Cederblad et al. (a.a.) menar att en salutogen strävan innebär för den enskilde individen att:
träna upp sin sociala kapacitet, höja sitt självförtroende, träna sin självständighet, bygga upp
sin copingstrategi (det vill säga hitta framgångsrika strategier vid stress och frustrations-
situationer), uppmuntras till att utnyttja sin intelligens och sin kreativitet, samt att stimuleras
till ökad aktivitet och energi.

     Cederblad et al. (a.a.) menar att det centrala begreppet i den salutogena modellen är
KASAM – känsla av sammanhang. Detta begrepp innehåller delkomponenterna begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Hagberg (2002) menar att den salutogena aspekten av
KASAM innebär att individen har en generell motståndskraft, vilken utgör en buffert mot
stresspåkänning. Hagberg lyfter upp Antonovskys definition av KASAM:

en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig
men dynamisk känsla av tillit till att:

- de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade,
förutsägbara och begripliga.

- de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en
finns tillgängliga och

- dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (s.72).

Socialpedagogik

Berglund (2000) menar att mänskligt handlande är komplicerat och därför kräver en teoretisk
mångfald och metodisk flexibilitet för att kunna påverka förändringsprocesser. Det vill säga

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
Måste jag först finna henne där hon är

Och börja just där.

Den som inte kan det
lurar sig själv

när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör

men först och främst
förstå det han förstår.

Om jag inte kan det
Så hjälpte det inte att jag kan och vet mera.

Sören Kirkegaard
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att som socialpedagog behöver man ha beredskap för mångsidiga analyser, utifrån hur det ser
ut i olika livssituationer.

     Madsen (2001) anser att den socialpedagogiska tankegången representerar en helhetssyn
på människan och fokuserar på hennes totala situation. Socialpedagogens integreringsarbete
med individen går ut på att bygga broar mellan dess splittrade livsområden och att binda
samman personens olika erfarenhetsvärldar. Madsen (2001) menar att för att över huvud taget
kunna komma i en ömsesidig dialog med sin klient, så bör klienten själv ha en vilja och en
motivation att själv vilja förändra sin livsvärld. Om inte så har vi som socialpedagoger en
uppgift att till en början hjälpa klienten att komma till en annan insikt.

     Buber (2000) menar att en pedagog vill känna igen och stödja sådant som det finns anlag
för hos den andre personen. Han anser att det rätta finns anlagt i varje människa på ett
personligt, unikt och enastående sätt. Enligt Buber bör pedagogen vara mellan-mänsklig i sin
relation med andra, det vill säga att se personen man pratar med, i den stunden man pratar
med. Buber menar att ett mellan-mänskligt möte kan uppstå mellan två människor som båda
uppfattar varandra som personer, i stället för objekt.

     Madsen (2001) menar att socialpedagogens uppgift är att motverka sociala problem genom
att stärka individens livsresurser (livsvärden), identitet, solidaritet och mening. Detta för att
hindra systemet att få för stor makt över människan, eftersom individen är en unik varelse
som är oersättlig och som inte går att värdera i pengar. Madsens bildningsprocess handlar om
förhållandet mellan människan och samhället. Denna process innebär att relationen mellan
individen och omvärlden utvecklar grundläggande resurser i personens livsvärld. Social-
pedagogens uppgift är att tillsammans med klienten sätta upp mål för processen. Målet för
processen är mänsklig utveckling, där resurserna identitet, solidaritet och mening byggs upp.
Enligt Madsen tillägnar man sig resurserna genom att vara integrerad i sitt samhälle och sin
kultur. Inom det kulturella området är det viktigt att behärska den språkliga kompetensen
eftersom den gör individen handlingsduglig, vilket är det samma som att bilda sig och bli
bildad som social individ.

     Freire (1972) menar att dialogen och läskunnighet är en förutsättning för frigörelse.
Genom detta medvetandegörs individen, vilket leder till frigörelse, aktiva handlingar och
förändringar i samhället. Freire menar att språket hjälper individen att motverka de motsätt-
ningar som finns i samhället. Genom den dialektiska dialogen vill Freire hjälpa människor att
bli medvetna om motsättningarna, reflektera över dem och göra något åt dem. Endast på detta
sätt kan människan få självförtroende, bli frigjord, få mod och vilja att göra något av sin
situation. Freires pedagogik innebär att man i undervisningen inte ska mata de fattiga med den
rika världens kunskaper, utan låta de fattiga själva komma till medvetande och erövra sin
värld. Han använder sig av begreppet conscientisation det vill säga att väcka medvetande
Enligt Freires pedagogik handlar man med de utsatta inte för.
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Rehabilitering
Rehabilitering är en process som fodrar en helhetssyn på individen och hennes livssituation
och livsförutsättningar. Rehabilitering innebär att åter komma i form eller att komma igen.
Fokus ligger inte på felet, svårigheterna eller diagnosen, utan på vad som rimligen bör kunna
uppnås, på möjligheterna. Rehabilitering är en process som syftar till att göra individen
starkare och mer kapabel. Tillskillnad från behandling, kan rehabilitering aldrig vara
kortvarig. Rehabilitering är alltid en process, det vill säga har utsträckning över tid. Rehabili-
tering bygger på personlig utveckling, att komma i form är en process som har olika
komponenter från person till person. Helhetssyn på rehabilitering innebär att de psykiska,
känslomässiga, sociala och andliga aspekterna lyfts fram på bekostnad av de rent
fysiska/medicinska (Åberg, 2001).

Åberg (a.a.) lyfter upp kännetecken på bra rehabilitering:

� Helhetssyn.

� Fokus på möjligheterna.

� Individuell uppläggning.

� ”Bollen hos den aktuella personen själv.

� Brett utbud av resurser att välja bland.

Hur verkar integreringsmekanismerna i samhället, på strukturell,
kulturell, social och individuell nivå?
Vi vill även börja detta avsnitt med att lyfta upp innebörden i de olika nivåerna, för att
tydliggöra och underlätta läsandet.
- Strukturell nivå – det som har att göra med en viss struktur, ofta med antydan om något

genomgripande, exempelvis strukturomvandling som innebär omfattande förändringar
inom näringslivet (NE, 1996).

- Kulturell nivå – det som har att göra med seder och bruk. I vårt kulturarv ingår idéer och
värderingar som fungerar som en gemensam referensram (a.a.).

- Socialnivå – det som har att göra med samspelet mellan människor i grupp (a.a.).

- Individuell nivå – det som gäller enskilda individer (a.a.).

Strukturell nivå
Vi anser att Castells nätverkssamhälle kan verka integrerande genom att en sådan samhälls-
struktur öppnar upp för individens egna lösningar. Castells (1998) menar att den nätverks-
baserade samhällsstrukturen är ett starkt dynamiskt och öppet system. Detta system har
förmågan att expandera utan gräns och integrera nya metoder så länge dessa kan
kommunicera inom nätverket, det vill säga att de omfattar samma kommunikationskoder (till
exempel värderingar eller resultatmål). En nätverksbaserad samhällsstruktur gynnar den
kapitalistiska ekonomin, som bygger på förnyelse, globalisering och decentralisering. Detta
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får positiva konsekvenser för de arbetsuppgifter, anställda och företag som bygger på flexibi-
litet och anpassningsförmåga.

     Som vi har uppfattat det kommer arbetsmarknaden att utvecklas på ett sätt som gör att
arbetskraft kommer att bli en bristvara. Vi lyfter i kapitel tre upp att kvinnorna fick sitt
genombrott på arbetsmarknaden i samband med att ett stort behov av arbetskraft uppstod. På
samma sätt anser vi dagens arbetskraftsbrist kan utnyttjas till att integrera marginaliserade
grupper och individer på arbetsmarknaden. Vi anser att när ett behov finns i samhället finns
det även en högre tolerans för innovativa och annorlunda lösningar. Därmed skulle grupper
som inte kan konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden ändå kunna konkurrera, men med
egna lösningar.

     Enligt Regeringen (Wirtén, 1999) är utbildning och kompetenshöjning en nödvändig förut-
sättning för att skapa en långsiktig stabil tillväxt, detta leder till minskad arbetslöshet, ökad
jämställdhet och vidgad valfrihet.

Kulturell nivå
Enligt Utbildningsdepartementet (Ds 2000:62) ger yrkesutbildning med en stor del av lärande
i arbetet och en stark koppling till arbetslivet

har en större chans att leda till en anställning än andra utbildningsformer. Länder där
lärlingsutbildning är den dominerande formen av yrkesutbildning har ofta lägre arbetslöshet
bland unga än i andra länder.

     Ellström (1992) menar att för att skapa en god kultur på arbetsplatsen är det viktigt att
verksamheten har klara och tydliga mål, som alla inom i organisationen är eniga om. Det
krävs även att människor förstår målens innebörd, accepterar dem och känner engagemang för
att förverkliga dessa mål. Det ligger en nödvändighet i att organisationskulturen stödjer och
uppmuntrar lärandet. Utmärkande för en kultur som stödjer ett utvecklingsinriktat lärande är
bland annat:

- en betoning av handling, initiativ och risktagande

- en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar

- uppmuntran till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt.

     Ett exempel på ett projekt som arbetar med integrering mot arbetsmarknaden är Det finns
bruk för alla (Bergström & Westerlund, 1997) där man skapar en frizon där samhällets regler
tillfälligt sätts ur spel och där individens egna önskemål, kunskaper och initiativ ställs i
centrum. Denna arbetskultur både inbjuder och i viss mån tvingar individen att ta ett eget
ansvar. Viktigast är dock att man har tid och tålamod att låta individerna själv forma sin
utvecklingsprocess. Jämfört med traditionella åtgärder kan detta visserligen ta längre tid, men
en bättre förankring kan sannolikt leda till mera genomgripande och varaktiga reslutat.
Genom att reflektera och själva söka kunskap utifrån de egna behoven och förutsättningarna
blir deltagarna aktiva och skaffar sig nya instrument för att påverka sin situation och det
samhälle de lever i (a.a.).

      Freire (1972) ser revolutionen som ett medel mot makthavare och förtryckare. Han menar
att man hela tiden ska utgå ifrån människans samhälle, kultur och livssituation. För att kunna
säga sig vara solidarisk ska man kunna sätta sig in i de förtrycktas situation, det är en fråga
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om en grundläggande handling. Med revolution menar Freire att man först och främst ska
göra en förändring inom sig själv. Att människan inte ska tillåta sig att förtryckas. Att vara
revolutionär är att söka förändra samhället, så att det blir mer människovärdigt.

Social nivå
Castells (2000) skiljer mellan allmän och självprogrammerbar arbetskraft, och menar att den
avgörande egenskapen som skiljer dessa arbetare åt är utbildning och förmåga att nå högre
utbildningsnivåer. Castells menar att den allmänna arbetskraften tilldelas en given uppgift och
saknar förmågan att omprogrammera sig. De förutsätts inte tillgodogöra sig någon
information och kunskap, de förväntas enbart ha förmågan att motta och reagera på givna
signaler. Castells menar att dessa människor lätt kan ersättas med maskiner eller av andra
människor, man är utbytbar. Med självprogrammerbar arbetskraft menar Castells, att den som
är utbildad i rätt organisatorisk miljö kan omprogrammera sig till produktionsprocessens
ständigt föränderliga uppgifter. Utbildning är alltså den process varigenom individen vinner
en förmåga att ständigt omdefiniera den kvalifikation som behövs för en given uppgift, och att
hitta vägar till att tillägna sig denna kvalifikation.

     På den sociala nivån kan arbetsgruppen verka integrerande genom att utgöra en stödjande
och stimulerande miljö, där självförtroende och optimism kan växa parallellt med att själva
verksamheterna utvecklas (Bergström & Westerlund, 1997). En arbetssituation som kräver att
man tar vara på varandras resurser, förmodas leda till att man upptäcker nya sidor både hos
sig själva och andra (Meeuwisse, 1997). Den sociala samvaron fyller en viktig funktion för att
utforma en stödjande miljö för arbetsgruppen. En stödjande miljö kan innebära att mycket tid
läggs på social samvaro, det vill säga fika, prata och dela varandras erfarenheter (Bergström
& Westerlund, 1997). Att klara ett arbete handlar inte bara om att kunna utföra en aktivitet.
Det förutsätter också en viss förmåga att kunna hantera det sociala sammanhangen arbetet
utförs i. I studier som gjorts om före detta prostituerades väg tillbaka in i arbetslivet har det
visat sig att de ofta klarar själva arbetet utan besvär, medan relationerna till arbetskamrater är
svårare, till exempel kan diskussioner vid kaffebordet om tidigare erfarenheter skapar sådan
osäkerhet att de ej förmår stanna kvar (Kihlström & Sterner, 1994).

     Berglund (2000) menar att människors betydelse för människor är av helt avgörande
betydelse antingen det gäller vägar in i eller vägar ut ur problematiska livssituationer.
Berglund menar vidare att när det gäller förändringar i dessa sammanhang sker de i allmänhet
eftersom någon har förstått, lyssnat eller ställt upp för individen. Ofta lyfts personer upp som
individen tycker sig haft en personlig relation till. Människor som gjort intryck på individen
genom sitt intresse och sitt engagemang, och som man upplever sig blivit sedd av. Berglund
skriver att de sociala sammanhangen och konkret mellanmänskligt samspel är grunden till hur
vi upplever oss själva och i praktiken tycker oss må, och att det är i samspel med andra
berättelsen om oss själva söker och finner en fortsättning.

Fürst (2002) anser att självtillit och kompetens ökar människors förmåga att ta kontroll
över sina liv. För att kunna stödja människor till att ta kontrollen över sina liv bör man ha ett
förhållningssätt som innebär:

� att bejaka och förstärka individens egen kraft

� att vara neutrala och positiva, men inte opersonliga



29

� att möta med respekt

� att vara aktivt lyssnande

� att vara tydlig i sin roll ( - inte vara terapeut)

� att ge råd och tips om andra resurser (s.30).

Individuell nivå
Cederblad et al. (1996) lyfter upp några som vi anser viktiga integreringsfaktorer på individ-
nivå. Vilka är:

� God social kapacitet

� Positivt självförtroende

� Självständighet

� Framgångsrik coping

� Intelligens och kreativitet

� Utveckling av speciella intressen och hobbies

� Inre kontroll

� Impulskontroll

� Hög aktivitet och energi

� Optimism och framtidstro

     Självhjälpsgrupper är som vi ser det en form av integreringsmekanism på individuell nivå.
Enligt Meeuwisse (1997) kännetecknas självhjälpsgrupper av att människor i en likartad
situation regelbundet träffas för att på olika sätt hjälpa varandra. Mötesstrukturen är vanligen
informell och obyråkratisk och deltagarna utgår från gruppens erfarenheter och upplevelser,
tar upp konkreta och specifika problem, ofta med fokus på ”här och nu”. Meningen är att alla
skall kunna ”vara sig själv” i en tillåtande och stödjande atomsfär. Autonomi och själv-
bestämmande är värden som betonas. Studier av självhjälpsgrupper lyfter ofta fram hur
medlemmarna får nya perspektiv på sig själva, sin tillvaro och sina möjligheter att förändra
sin situation. Det brukar hävdas att självhjälp inger människor nytt hopp, nytt självförtroende
och större makt över sin livssituation när känslan av att befinna sig i en unik situation eller
position upphör, avmystifikeras de privata problemen och blir mer allmängiltiga (Meeuwisse,
1997).

     Arbetet kan utgöra en situation för social inlärning, där förhållandena påverkar såväl
individens självuppfattning och självvärdering, samt hennes handlande. Vissa arbets-
förhållanden kan medverka till utveckling och aktivt beteende, medan andra kan verka i
motsatt riktning och ge negativa konsekvenser till exempel i form av inlärd hjälplöshet
(Lindroth, 2001). Ett meningsfullt arbete kan verka som en enad kraft och som en källa till
personlig utveckling (Meeuwisse, 1997). Att ha ett processinriktat arbetssätt verkar för att
individen ska kunna bryta den passivisering som ofta blivit en följd av långvarig arbetslöshet
och därigenom återta initiativet och makten över sina liv. Detta skapar förutsättningar för
empowerment och syftar till att stärka individens hälsa, självförtroende och kompetens. Det
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kan i sin tur leda till skapandet av helt nya typer av arbetstillfällen genom att individen stärks
i sin person (Bergström & Westerlund, 1997).

     Larsten (2000) lyfter upp tre nyckelbegrepp för att åstadkomma förändring – påverkan,
medverkan och samverkan. Varje individ har behov av att arbeta och att kunna påverka sitt
arbete. Medverkan innebär att varje individ har behov av att vara delaktig i vad som görs i
nära samarbete med andra, genom aktivt arbete eller genom information om vad som pågår.
Samverkan sker när människor känner till målet och bidrar med sin kompetens, och
tillsammans med andra skapar förutsättning för livskraftiga organisationer.

     En varaktig kontakt med arbetslivet verka för en personlig utveckling och skapar
motivation för lärande. Lärande i arbetslivet ger möjlighet att utföra meningsfulla arbetsupp-
gifter under realistiska förhållanden under handledig av personer med aktuella kunskaperna.
Mycket talar för att individens sociala och kommunikativa förmåga, kvalitetsmedvetande
samt förmåga till självständigt initiativtagande och beslutsfattande sker bäst i autentiska
situationer (Ds 2000:62).

Sammanfattning
I detta kapitel har vi tydliggjort mekanismer som verkar för integrering på arbetsmarknaden.
Med integrering avses här att föra något samman till en helhet, eller att föra något in i en
helhet. En vidare utveckling av begreppet integrering är inkludering, vilket innebär att allas
tillhörighet är en självklarhet (Tössebro, 1999).

     Gemensamt för de metoder/mekanismer vi funnit utifrån vårt syfte är att man tror på
möjligheten att kunna förändra. Vi väljer i att i kapitlet lyfta fram två redskap för förändring
vilka är gruppen och miljön. I  gruppen kan det ske betydelsefulla processer som kan leda till
mänsklig utveckling som präglas av ömsesidigt beroende av andra, identitetsskapande i
samspel med andra och ett harmoniskt samspel som utgör en av de viktigaste
förutsättningarna för mental hälsa (Stensaasen & Sletta, 1997). Miljön kan genom en
systematisk och medveten utformning bli en möjlighet för lärande och utveckling
(Widdinghoff, 2000). Lärande innebär enligt Ellström (1992) att förändra individens
kompetens. Ellström lyfter upp två former av lärande, anpassnings- och utvecklingsinriktat
lärande. Anpassningsinriktat lärande innebär att individen eller gruppen lär sig något med
utgångspunkt i det givna, utan att ifrågasätta eller försöka förändra uppgiften, målet eller
förutsättningarna. Utvecklingsinriktat lärande innebär att individen eller gruppen lär sig att
formulera problem och inte bara lösa givna problem. Utmärkande för det utvecklingsinriktade
lärandet är att individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt. Ellström
menar att de olika typerna av lärande är effektiva i olika situationer, beroende av vilken typ av
arbetsuppgifter som ska lösas.

     I de mekanismer som är redovisade i detta kapitel anser vi att följande komponenter är
viktiga för integrering på arbetsmarknaden.

- Helhetssyn

- Fokus på individens resurser

- Människan är fri att välja sina handlingar

- Tron på att varje individ har förmåga att handla efter sin övertygelse
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- Dialog och reflektion

- Arbeta med individen, inte för

- Mellanmänskliga relationer

     I detta kapitel visar vi på att även integreringsmekanismerna kan verka på strukturell,
kulturell, social och individuell nivå. Även här ligger det på individens ansvar att göra sig
mottaglig för de olika former av integreringsmekanismer som verkar på de olika nivåerna i
samhället. Det vi på den strukturella nivån kan se som integrerande är Castells (1998)
nätverksbaserade samhällsstruktur som genom att den bygger på förnyelse, globalisering och
decentralisering, kan få positiva konsekvenser för de arbetsuppgifter, anställda och företag
som bygger på flexibilitet och anpassningsförmåga. Som vi tolkar De Los Reyes (2000) går
arbetsmarknaden mot en arbetskraftsbrist. Vi anser att behovet av arbetskraft gör att
toleransen för innovativa och annorlunda lösningar ökar. Därmed skulle grupper som inte kan
konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden ändå kunna konkurrera, men med egna
lösningar.

     På den kulturella nivån kan god kultur på arbetsplatsen verka integrerande. För att detta
ska ske ligger en nödvändighet i att organisationskulturen stödjer och uppmuntrar lärandet.
Utmärkande för en kultur som stödjer ett utvecklingsinriktat lärande är bland annat: en
betoning av handling, initiativ och risktagande, en tolerans för olikheter i uppfattningar,
osäkerhet och felhandlingar och uppmuntran till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt
(Ellström, 1992). I länder där man använder sig av ett lärlingssystem har de visat sig att yrkes-
utbildningar genererar i ett större antal unga på arbetsmarknaden, än i andra länder
(Ds2000:62).

     Som vi har uppfattat det kan en god arbetsgrupp på social nivå verka integrerande genom
att utgöra en arena för social träning. Berglund (2000) menar att människors betydelse för
människor är helt avgörande både när det gäller vägar in och ut ur problematiska
livssituationer. När det gäller förändringar i dessa sammanhang sker de oftast eftersom någon
har förstått, lyssnat eller ställt upp för individen. Dessa människor har gjort intryck på
individen genom sitt intresse och sitt engagemang. Om arbetsmiljön är rätt organiserad kan
den ha en positiv effekt för arbetskraften, genom att utbilda dem till att bli själv-
programmerbar arbetskraft (Castells, 2000).
     Integreringsfaktorer på individuell nivå är bland annat: god social kapacitet, positivt
självförtroende, självständighet, inre kontroll, optimism och framtidstro (Cederblad, Hansson,
Hult & Waad, 1996). Vi anser att om man lyckas stärka dessa faktorer ger man individen
förutsättningar för att hantera de bekymmer som hon/han kan möta genom påverkan av de
andra nivåerna.
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Kapitel 5

Komponenter i en socialpedagogisk arbetsmetod – utifrån ett konkret
exempel
I detta kapitel vill vi praktiskt visa på hur vi utifrån de utslagnings- och integrerings-
mekanismer som vi presenterat i kapitel tre och fyra, kan arbeta socialpedagogiskt med en
personalgrupp i cafémiljö. Vi kommer först att presentera en tänkt caféverksamhet och
därefter visa på hur vårt arbetssättet får konsekvenser på strukturell, social, kulturell och
individuell nivå. Det direkta arbetet kommer att ske på kulturell, social och individuell nivå,
men får på sikt konsekvenser även på strukturell nivå.

     En av våra slutsatser utifrån ”litteraturintervjun” (kapitel tre) är att det är individen som får
ta konsekvenserna för hur utslagningsmekanismerna verkar på strukturell, kulturell och social
nivå. Vi anser därför att det är viktigt att stärka individen till att på ett bra sätt ta emot
och/eller stå emot kraven från omgivningen. Detta anser vi bland annat kan göras med hjälp
av en arbetsgrupp.

     Vår intention med denna arbetsmetod är att verksamheten skall verka för individens
personliga utveckling, genom interaktion med gruppen, miljön och de professionella. Vi
behöver därför en komplex arbetsmetod som grundar sig i det socialpedagogiska perspektivet,
det vill säga att möta personen där hon/han befinner sig och stärka henne/honom i den process
som förhoppningsvis skall motverka utslagningsmekanismerna på arbetsmarknaden. Grunden
till detta arbetssätt tar vi allstå i socialpedagogiken, men även ur Castells tankar om nätverks-
samhället och den självprogrammerbara arbetskraften.

Café Bikarbonat
I vårt tankeexempel kommer vi att befinna oss på Café Bikarbonat som är en vinstgivande
verksamhet, där två socialpedagoger arbetar med att stärka människor som ofrivilligt hamnat
utanför till arbetsmarknaden. Utåt sett är Café Bikarbonat ett ”vanligt” café i centrala
Göteborg, i personalgruppen bedrivs dock ett socialpedagogiskt arbete genom att gruppen
används som redskap i att stärka individerna till ökat självförtroende. Personalgruppen består
av en ”blandad grupp” människor som har det gemensamt att de stämmer in på Svedbergs
(1998) definition av marginalisering. För tillfället består personalen av:

- Ahmed, 55 år, Bergsjön, långtidsarbetslös.

- Anita, 75 år, Kortedala, pensionär och volontär.

- Eva, 25 år, Högsbo, lätt förståndhandikappad.

- Johan, 16 år, Biskopsgården, skoltrött med eventuella högerextreministiska sympatier.

- Josefin, 21 år, Styrsö, arbetslös.

- Martin, 30 år, Askim, långtidssjukskriven på grund av ett före detta drogmissbruk.

- Noomi, 28 år, Donsö, Socialpedagog.

- Susanne, 35 år, Prässebo, Socialpedagog.
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Café Bikarbonat har plats för 35 gäster som vill fika eller äta lunch. Det finns även möjlighet
att göra beställningar av olika tårtor och andra bakverk. Personalgruppen har bland annat till
uppgift att utföra alla i ett café vanligt förekommande uppgifter, från att baka bröd, diska,
städa till att bemöta kunder. För att arbeta på cafét krävs ett visst intresse för att arbeta i denna
form av verksamhet, eftersom vi anser att det krävs att individen har en viss nivå av
motivation för att verksamheten ska fungera. Av gruppen krävs att man är professionell i
förhållande till sina arbetsuppgifter och har en utpräglad servicekänsla. Den enskilde
individens arbetsuppgifter är anpassade efter hennes/hans förmåga att klara av dem. För en
person kan det handla om att passa tider, medan en annan individs förmåga ligger i att ansvara
för planering och inköp av varor. Tanken med arbetet som bedrivs på Café Bikarbonat är att
genom att prova på detta arbete och vara en del av personalstyrkan, får individen ökat
självförtroende till att vända den avvikande stämpeln (i sina och samhällets ögon) till att
faktiskt bli någon som har ett arbete och som klarar av detta.

Strukturell nivå
Som socialpedagoger besitter vi kunskap om hur samhället är uppbyggt vilket gör oss
medvetna om vilka krav som ställs på individen utifrån strukturell nivå. På grund av att vi har
kunskaper om hur olika utslagnings- och integreringsmekanismer verkar på olika nivåer i
samhället, kan Café Bikarbonat fungera som en ”brygga” mellan individ och arbetsmarknad.
Verksamhetens individstärkande arbete sker till största delen på kulturell, social och
individuell nivå, vilket i förlängningen ger effekter på den strukturella nivån. En effekt av vår
verksamhet bör vara att individen får egenskaper som gör att hon/han får stärkt
självförtroende och blir trygg i sig själv. Detta gör att individen kan möta upp de krav som
ställs från nätverkssamhällets arbetsmarknad. När individen blir styrkt, får mer kunskaper om
samhället, sina rättigheter och skyldigheter, kan det leda till ett större samhällsengagemang,
vilket i sin tur kan verka stärkande för demokratin.

Kulturell nivå
I vår kultur ses det som betydelsefullt att ha ett arbete och att försörja sig själv. Café
Bikarbonat ska vara ett redskap för de personer som vill, men på egen hand inte kan, ta sig ut
på arbetsmarknaden. Detta kan bland annat ske genom att de efter sin tid i verksamheten får
med sig ett arbetsintyg som gör att de ökar sin attraktivitet på arbetsmarknaden.
Verksamheten kan även hjälpa till att bygga upp ett kontaktnät, både individuellt och med
andra arbetsplatser, som kan leda till arbetstillfällen.

     I vår verksamhet vill vi skapa en arbetsmiljö och arbetskultur som är tillåtande och
utvecklande, och som kan användas för att åstadkomma bästa möjliga villkor för lärande och
utveckling. Detta i syfte att individen ska kunna förstå och hantera omvärlden och sig själv.
Vi tänker oss att vår arbetskultur kräver både ett anpassnings- och ett utvecklingsinriktat
lärande eftersom olika situationer kräver olika former av lärande. Ett anpassningsinriktat
lärande behövs för att på ett bra sätt introducera ny personal i verksamheten och för att verk-
samheten ska fungera. Vissa grundläggande arbetsuppgifter måste utföras för att den totala
situationen i cafét ska fungera. Genom det utvecklingsinriktade lärandet blir individerna
ifrågasättande och prövande i sitt arbetssätt. Detta leder till att verksamheten kan utvecklas
och därigenom får en större genomslagskraft som integreringsmekanism.
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Social nivå
På Café Bikarbonat fyller personalgruppen en viktig funktion. Detta eftersom det där kan ske
betydelsefulla processer, som kan leda till mänsklig utveckling och identitetsskapande. Vi
anser att ett medvetet arbete med gruppens sammansättning dessutom kan innebära att katego-
risering motverkas. Detta genom att personer med olika erfarenhetsbakgrund kan sätta igång
processer som leder till att individen stärks och utvecklas i samspel med andra. Detta innebär
även att individen lär sig att interagera på en arbetsplats. Bergström och Westerlund (1997)
menar att arbetsgruppen kan verka integrerande genom att utgöra en stödjande och
stimulerande miljö, där självförtroende och optimism kan växa parallellt med att
verksamheten utvecklas. Vår tanke med verksamheten är att individen genom att vara en del
av personalstyrkan, får ökat självförtroende till att vända den avvikande stämpeln (i sina och
samhällets ögon) till att faktiskt bli någon som har ett arbete och som klarar av detta.

     Som socialpedagog i vår verksamhet bör man ha med sig följande punkter i sitt arbetssätt:

� bejaka och förstärka individens egen kraft

� vara neutrala och positiva, men inte opersonliga

� möta med respekt

� vara aktivt lyssnande

� vara tydlig i sin roll ( - inte vara terapeut)

� ge råd och tips om andra resurser (Fürst, 2002)

Individuell nivå
 Vi anser att vår arbetsmetod ska ge individen en ökad grad av:

- Social kapacitet

- Positivt självförtroende

- Självständighet

- Copingstrategier

- Intelligens och kreativitet

- Utveckling av speciella intressen och hobbies

- Inre kontroll

- Impulskontroll

- Hög aktivitet och energi

- Optimism och framtidstro

Vår arbetsmetod ska verka för att ge individen ”råg i ryggen”, att bli säkra på sig själv och
våga tro på att man kan. Kanske även inse att man klarar av att göra arbetsuppgifter som man
aldrig förr gjort eller som man egentligen inte har kunskap om. Att ge individen mod att våga
pröva nya saker och inte vara rädd för att misslyckas. Detta ska göras bland annat genom att
skapa bra förutsättningar för lärande. Vår ambition är att individen genom att tillägna sig nya
praktiska kunskaper och nya kunskaper om sig själv, blir stärkt som individ. Detta sker när



35

individen blir sedd, lyssnad på och tagen på allvar. Ett exempel på hur detta kan ske är att få
vara med och göra verksamheten till en bra och uppskattad ”produkt”, att ge arbetsplatsen ett
bra anseende och ett gott rykte.

     Som socialpedagog bör man ha en helhetssyn på människan och fokusera på hennes totala
situation. Alla målsättningar och eventuella lösningar måste utformas individuellt tillsammans
med individen, och utifrån den verklighet individen befinner sig i. För att individen ska kunna
vara delaktig i verksamheten måste hon/han ha en viss nivå av motivation. Detta innebär att
individer som har mer basala behov eller behov av behandling inte är aktuella i detta
sammanhang.

     Empowermenttanken bygger på en övertygelse om att alla människor har en inneboende
styrka och kraft. Eftersom kärnan i empowerment innebär att frigöra de kunskaper, erfaren-
heter och motivationskrafter som individen har inom sig,  anser vi att empowerment
motverkar maktlöshet och marginalisering. Därmed blir empowerment en vikig komponent i
vår metod.

     På Café Bikarbonat vill vi medvetet arbeta med att tillvara ta individens resurser. Detta
görs bland annat genom positiva omformuleringar av det som är negativt, och genom att göra
det negativa mindre negativt. Viktigt är även att bekräfta individen som ansvarig för sina
handlingar, både de positiva och negativa. Humorn ses som ett redskap för att skapa en
positiv interaktion. Att skapa delaktighet i humorn och kunna skratta tillsammans ökar den
sociala kompetensen, självkänslan, självförtroendet och förstärker den positiva kommunika-
tionen. Om kommunikationen är positiv tas mer hänsyn till innehållet i kommunikationen.
Detta positiva arbetssätt kan ge individen en känsla av sammanhang, KASAM, detta gör
tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.

Avslutande diskussion
Vi har under denna litteraturstudie insett att det finns många mekanismer i vårt samhälle som
verkar för utslagning och integrering. Vi anser att med goda kunskaper om dessa mekanismer
och med en tillämpning av det socialpedagogiska perspektivet, kan man nå en genomslags-
kraft som gynnar den enskilde individen. Vi anser att dagens komplexa samhälle medger
förutsättningar för en mängd olika typer av lösningar. Eftersom samhället blir mer flexibelt
ökar också toleransen för annorlunda lösningar. Dessutom kommer arbetskraftsbristen att
göra att behovet av arbetskraft ökar och grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden får
en möjlighet att ta sig in.

     Som vi i kapitel tre lyfte upp menar Castells (2000) att det har skett en decentralisering av
arbete, och en individualisering av arbetskraften. Han menar att detta har lett till en flexibilitet
i arbetsprocesserna och på arbetsmarknaden, vilket krävt en ny typ av arbetare – flexaren. Vi
anser att denna decentralisering och individualisering kan leda till att människor blir utslagna
på grund av att för mycket ansvar läggs på individnivå. Vi tror dock att genom att se möjlig-
heterna i arbetsmarknadens komplexitet kan detta vändas till ett integreringstillfälle. Vårt
arbetssätt har för avsikt att skapa en sorts självprogrammerbar arbetskraft som blir självstän-
digt fungerande individer som utformar sin egen integrering på arbetsmarknaden, utifrån sina
egna resurser och med stöd av verksamheten.

     Under arbetets gång har vi ställt oss frågan vad som är orsaken till marginalisering och
varför den inte hävs genom de integreringsmekanismer som finns, och som i teorin borde
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fungera? Svaret på denna fråga tror vi ligger i den samhällsomvandling som skett från
industrisamhälle till det som Castells (2000) kallar för nätverkssamhälle. Som vi ser det har
samhällsomvandlingen lett till att integreringsmekanismerna inte hängt med i utvecklingen
vilket fått till följd att individen och arbetsmarknaden inte lyckas med att nå varandra. Utifrån
detta drar vi slutsatsen att det saknas en ”brygga” mellan individen och arbetsmarknaden. En
sådan brygga kan vara en form av personligt ombud som kan matcha individen och arbets-
marknaden. Denna matchning kan bestå i att rusta individen att klara av samhället och
tvärtom. Lyckas detta anser vi att man kan undvika att en allt större grupp av människor
hamnar i ett utanförskap eller marginaliserat läge i förhållande till arbetsmarknaden.

     Vi är medvetna om att även vårt arbetssätt kan verka kategoriserande och stigmatiserande
för individen, eftersom vi är ute efter att blanda en grupp människor med olika bakgrund och
erfarenheter. Vår intention är dock att användningen av kategoriindelningen endast kommer
att ske innan individen har fått en plats på Café Bikarbonat. När hon/han väl är en del av vår
personalgrupp kommer hon/han att betraktas som cafépersonal, men med de erfarenheter som
de har med sig utifrån sitt perspektiv i samhället.

     Avslutningsvis tycker vi att denna uppsats varit mycket lärorik och utvecklande för oss
som socialpedagoger, eftersom vi fått fördjupade kunskaper inom utslagnings- och
integreringsmekanismer, och hur dessa verkar i samhället. Vi har fått insikt om hur vi kan
lägga upp vårt framtida arbete för integrering i en caféverksamhet, och vilka konsekvenser
detta får på de olika samhällsnivåerna.
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