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Sammanfattning
Titel:” Mellan Makt och Gemenskap” – en studie om deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt.
Engelsk titel: “Between Control and Community” – a study regarding participants in a labour
market project.
Sidantal: 50
Författare: Viola Juric och Mats Wiking
Examinator: Daniel Rauhut.
Handledare: Lars A Svensson
Datum: juni, 2015
Denna studie handlar om deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt i en mellansvensk kommun, där
vi undersökt vad det betyder för deltagarna att vara i projektet. Vi har också undersökt vad som
är viktigt för deltagarna för att få ett arbete i framtiden och hur detta kan förstås utifrån ett
maktperspektiv.
Arbetslinjen, som är ett begrepp inom arbetsmarknadspolitiken i Sverige, är tänkt som en strävan mot ett arbetsliv för alla, där de som inte finner arbete skall erbjudas praktik eller utbildning
i ett led att komma närmare arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att arbetslöshet är ett samhällsproblem och ett hot mot den sociala sammanhållningen, så anser vi att det är relevant att använda socialpedagogik som ett kunskapsområde för att uppmärksamma arbetslösas situation.
Vi använder också maktbegreppet för att förstå deltagarnas position i ett arbetsmarknadsprojekt.
Det som framkommer är att deltagarna får hjälp med en form av grundkunskaper som t.ex.
svenskundervisning och skriva personligt brev. Deltagarna svarar att söka jobb, skriva personligt brev, få samhällsinformation, göra studiebesök och få svenskundervisning är det som bedrivs i själva projektet. Det som vi har sett utifrån våra intervjuer med deltagarna är att kontakter,
gemenskap och att bli sedd, är det som är mest framträdande och betydelsefullt för dem. Deltagarna betonar också att språkundervisningen är särskilt viktig för att komma närmare ett arbete.
Det som kan betonas vara skillnad mellan projektet och det som vi sett i tidigare forskning, är
att i vår studie är deltagarna i huvudsak positiva till personalens bemötande och att vistelsen i
projektet har gett deltagarna nya kontakter, vänner och bättre självförtroende. Flera deltagare
betonar att det ökade självförtroendet och nya kontakter också gjort att de ser ljusare på framtiden, vilket i några fall också lett till praktik och arbete. Dock uttrycker deltagarna även att de
omgärdas av makt, t.ex. genom att deltagarna inte får ersättning från arbetsförmedlingen om de
väljer att inte delta i projektet. Deltagarna beskriver också en upplevd diskriminering från arbetsgivare utifrån att de är invandrare.
Nyckelord: Kontakter, Makt, Gemenskap, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsprojekt.
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Abstract
“Between Control and Community” – a study regarding participants in a labour market project.
This study is about participants in a labour market project in a town in central Sweden, where
we investigated what it meant to the participants to be in the project. We have also investigated
what it is that important for the participants in order to gain employment in the future and how
this can bee understood from a power perspective.
The so called arbetslinjen, a Swedish concept in labor market policy, is intended as a pursuit of
a working life for all, where those who do not find work will be offered work experience or
training in an effort to get closer to the labor market. Given that unemployment is a societal
problem and a threat to social cohesion, we think it is relevant to use social Pedagogic as a field
of knowledge to draw attention to the unemployed and their situation. We also use the concept
of power to understand the participants' position in the labor market project.
What emerges is that the participants are assisted in a form of basic skills such as Swedish
teaching and writing personalized letters. Participants responded that job search, writing personalized letters get community information, study visits and Swedish teaching is conducted in
the project itself. What we have seen from our interviews with the participants is that contacts,
mutual support between the participants, and been given attention and consideration to, is what
is most prominent and important to them. Participants also emphasized that Swedish teaching
is particularly important to move closer to work.
What may be emphasized is the difference between this project and what we have seen in previous research, which is that in our study, participants are mainly positive about the attitude of
the staff and the participation in the project gave the participants new contacts, friends and more
confidence. Several participants emphasize that the increased confidence and new contacts also
meant that they see a brighter future ahead, which in some cases also led to job training and
work. Although the participants also express that they are surrounded by power and control
within the project. E.g. the participants do not receive unemployment benefits if they choose
not to participate in the project. Participants also describe a perceived discrimination towards
them by employers on the basis that they are immigrants.

Keywords: Contacts, Power, Community, Labor market, labor market project.
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1 Inledning
Jag kunde lika gärna vara död, ingen behöver mig”( Uttalande från arbetslös i kommunen).
Den här uppsatsen handlar om ett arbetsmarknadsprojekt i en mellansvensk kommun där vi som
författare har fokuserat på hur deltagare i projektet ser på sina möjligheter att stärka sin position
på arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att arbetslöshet är ett samhällsproblem som har ökat
både på lokal, nationell och internationell nivå. Den s.k Arbetslinjen kom till under förra seklet
och blev under 1950-talet en linje i landsorganisationen (Brulin & Bäckström, 2006). Piippola
(2010) menar att statens insatser för efterfrågan på arbete har förflyttat sig historiskt sätt. Det
har gått från tvångsarbete till beredskapsarbeten med avtalsenliga löner där staten stod som
huvudman. Hon fortsätter med att arbetslinjen har innehållit starka spänningar i alla tider sen
den kom till, detta är mellan den moraliska skyldigheten att arbeta och arbetet som rättighet
(ibid.). Iden i arbetslinjen är att individen ska arbeta efter sin förmåga och bidra till den gemensamma finansieringen av välfärden(ibid.). Piippola skriver vidare att arbetet har en stor betydelse för individens liv och ska förhindra utanförskap. Här kommer även in att arbete ska påverka för psykiskt och fysiskt välbefinnande men arbetslinjen är även en moralisk skyldighet
att arbeta där den politiska målsättningen är full sysselsättning(ibid.). Arbetslinjen betonar aktiva åtgärder så som utbildning eller arbete istället för passiva åtgärder som kontantersättning(ibid.). Hon säger att arbetslinjens utgångspunkt var ett statligt gemensamt ansvar mot fattigdom och utanförskap som har förändrats sedan 1990-talet (Piippola, 2010).
Vi har förstått det som att från där arbetslinjen har varit ett statligt ansvar så har det blivit ett
mer kommunalt ansvar för att hjälpa människor med arbetsåtgärder och utbildning. Det är även
oerhört viktigt för människan att arbeta då detta som Sjellborg (2003) skriver påverkar individens självkänsla och att vara i reguljärt arbete ger bättre mående (ibid.). Vi ser det som att det
är viktigt både ur ett samhälls- och individperspektiv att undersöka deltagarnas syn på sin situation, men vi anser även att det är relevant ur ett socialpedagogiskt perspektiv, där vi lyfter
frågan om samspel mellan människa och samhälle. Vi uppfattar att det socialpedagogiska förhållningssättet har en tydlig strävan efter att inkludera alla människor i samhällsgemenskapen.
Här är det relevant anser vi att som Cedersund (2013) skriver att socialpedagogiken kan ses
som att studera hinder eller möjligheter för att uppnå delaktighet för utsatta människor i samhället. Hon pekar också på att det sociala arbetet handlar om förändring som ska ge stöd och
synliggöra det som hindrar förändringsarbete för de som är i det sociala arbetet (ibid.). När det
gäller långtidsarbetslösa så är det en utsatt grupp där dessa människor har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av att t.ex.
vara invandrare och inte ha de språkkunskaper som krävs av en arbetsgivare. Ringsby Jansson
(2013) menar att socialpedagogikens utmaningar är att skapa förutsättningar för utsatta grupper
där de får möjlighet att utveckla relationer och tillhörighet.
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Undersökningskommunen har sedan ett antal år levt med hög arbetslöshet och ökade kostnader
för försörjningsstöd. Under våren 2014 kom vi i kontakt med människor som var i inskrivna i
olika aktivitetsåtgärder där deltagarna uttryckte en frustration och uppgivenhet över sin situation. Även vid kontakt med projektet för vår studie beskrev verksamhetsansvariga en oro över
deltagarnas hälsa. De hade arbetat länge med målgruppen långtidsarbetslösa och såg en utveckling som handlade om sämre mående bland deltagarna. Ansvariga beskrev också ett ökat utanförskap och menade att de invandrare som varit arbetslösa inte utvecklade det svenska språket
när de hade lite kontakt med infödda svenskar. De uppfattade att många riskerade att isolera sig
i stadsdelar med endast invandrare. Personalen hade en uppfattning att inkluderingen i det
svenska samhället stannade av, om de långtidsarbetslösa inte kom i någon form av sysselsättning eller fick kontakter via sociala eller kulturella aktiviteter. Även Franzén(2002) skriver att
det finns ett samband mellan individer och deras välbefinnande och ett bristfälligt deltagande i
samhällslivet bidrar till ohälsa. Utifrån dessa inledande tankar behövde vi avgränsa vår studie.
Som blivande socialpedagoger har vi därför försökt se verksamheten från det socialpedagogiska
perspektivet. För oss betyder det att människor kan utvecklas i olika sociala sammanhang, i
gemenskap med andra och att ett socialpedagogiskt förhållningssätt alltid ska sträva efter att
inkludera alla människor i samhällsgemenskapen (Madsen, 2006).
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1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt ser
på sina möjligheter att stärka sin position på arbetsmarknaden och hur kan detta förstås ur ett
maktperspektiv.

1.1 Frågeställningar
1. Vad betyder det för deltagarna att vara i projektet?
2. Vilka delar i projektet ser deltagarna som betydelsefulla för att få ett arbete i framtiden?
3. På vilket sätt och hur kan detta förstås ur ett maktperspektiv?

2 Bakgrund
I detta avsnitt kommer inledningsvis arbetslinjen att beskrivas, därefter för vi ett resonemang
om långtidsarbetslöshet, kommunens uppdrag och mål med projektets arbetsmodell samt återger vad som socialtjänstlagen anger.

2.1 Arbetslinjen
Den svenska arbetsmarknadspolitiken strävar efter att upprätthålla en fungerande arbetsmarknadspolitik. Det är en av grundbultarna i den svenska sysselsättningspolitiken, för att minska
arbetslösheten, utanförskap och kostnader som detta medför. Aktörer som samarbetar med
dessa frågor är regeringen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunerna där det gemensamma målet är arbetslinjen (SKL = Sveriges kommuner och landsting, 2010: SOU = Statens offentliga utredningar, 2009:93). Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men sedan
1990-talet har kommunerna blivit allt viktigare aktörer på lokal nivå. Arbetslinjen är tänkt som
en strävan mot ett arbetsliv för alla som inte finner arbete och de ska erbjudas utbildning, praktik
eller en subventionerad anställning. Detta ska förbättra förutsättningarna att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden (SKL, 2010: SOU 2010:88). Den förra regeringens politiska huvudmålsättning var arbete åt alla i arbetsför ålder (SKL, 2010).
Ulmestig (2009) menar att arbetslinjen är ett centralt begrepp inom arbetsmarknaden och socialpolitiken som har olika innebörder. Historikern Lena Eriksson (2004) menar att arbetslinjen
har beskrivits som både en arbetsmarknadsprincip och en försörjningsprincip. Arbetslinjen som
försörjningsprincip bygger på individens plikt att försörja sig själv och ses som en moralisk
arbetslinje. Som arbetsmarknadsprincip menar hon att arbetslinjen bygger på att arbetslösa ska
vara i någon form av aktivitet (ibid,). Ulmestig (2009) skriver att aktivering kan förklaras som
ett försök av det etablerade samhället till att öka deltagandet i vad som anses vara socialt värdefulla aktiviteter. Han menar att det kan vara konstruerade arbetsmarknadssituationer och utbildningar.
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2.2 Arbetslösa
Enligt Socialtjänstlagens 4§ (SoL,201:453) så får Socialnämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten
skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt,
på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar (Socialtjänstlag (2001:453).
Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av så kallade arbetskraftsundersökningar (AKU)
som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i riket till 8,4 procent,
i genomsnitt till 20,6 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 515000 heltidsarbeten med 40
timmars arbetsvecka. De som representerar långtidsarbetslösa är män, utrikesfödda och var
femte 15-24 åring och varannan 45-74 åring är långtidsarbetslös. Få har eftergymnasial utbildning och antalet individer med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 % mellan
åren 1990-1994. Därefter har antalet minskat men har gått upp och ner (ibid.). Enligt arbetsmarknads och socialnämndens årsredovisning (2014) i kommunen var antalet arbetslösa 3933
personer och antalet personer med insatser i kommunal regi var 1562 personer. I kommunen
som vi undersökte var 14,1 procent arbetslösa varav 25,5 procent ungdomar, i jämförelse med
hela landet som var 8,1 procent. Det var 8,4 procent som någon gång under året hade tagit emot
försörjningsstöd (ibid.).

2.3 Arbetsmarknad/Integrationens uppdrag och mål i kommunen
Enligt arbetsmarknadsenhetens och socialnämndens mål och resursplan i undersökningskommunen (Arbetsmarknadsenheten och socialnämndens resursplan, 2014) så framgår det att verksamhetens inriktning är att förutsättningar skall skapas för långtidsarbetslösa personer med arbetshinder, invandrare och ungdomar till att etablera sig på arbetsmarknaden. Härmed skall det
övergripande målet trygghet genom full sysselsättning nås. Det ska skapas trygghet genom att
eftersträva ett jämställt och jämlikt samhälle, där valfrihet och samverkan leder till att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ges bra förutsättningar för en framtid i kommunen. Verksamhetens uppdrag är att kommunen aktivt ska erbjuda insatser för arbetslösa som behöver praktik,
arbetsträning eller skyddad anställning. Detta ska ske genom insatser som rustar den enskilde
för inträde på arbetsmarknaden. I första hand ska samverkan ske med arbetsförmedlingen och
verksamhetsområde socialt stöd och försörjning. Detta innebär att långtidsarbetslösa skall prioriteras och målet är etablering på arbetsmarknaden. Personer i behov av försörjningsstöd ska
snarast erbjudas aktiviteter som stärker deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden,
och leva ett självständigt liv (Arbetsmarknadsenheten och socialnämndens mål och resursplan,
2014).
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2.4 Arbetsmarknadsrehabilitering
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2003:1 210 (FSL) syftar till att insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska leda till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete. Lagen kom till för att regeringen vill uppnå en effektivare resursanvändning, där samordningsförbunden så som försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting
och kommun kan bedriva finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (ibid.). De menar att
dessa förbund har möjlighet på regional och lokal nivå att samordna sina resurser. Här ses att
det är angeläget att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av rehabilitering hos personer som
har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan vara personer som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem. Detta gäller
i speciellt de fall vilka en myndighet har svårt att tillgodose detta behov (ibid.). Arbetslivsinriktade verksamheter som har kommit till för rehabilitering i undersökningskommun är textil
och tapetserar verkstad, snickeri, biltvätt, second – hand butiker, datorutbildning, arbete på
bondgård med djur och odling och cykelrenovering.

2.5 Projektets verksamhetsmodell
Projektet i undersökningskommunen är en verksamhet som bedrivs för långtidsarbetslösa som
genom olika insatser skall rusta deltagarna att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Projektet var tidigare finansierat av ESF (Europeiska social fonden) från 2012 fram till mars
2014 men som nu drivs av arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i samverkan med utbildningsaktörer på deras väg till arbete. Public partner (Utvärdering av företag, 2014) har genomfört en utvärdering av kommunens arbetsmarknadsenhet, - Där går att läsa, att det fanns ett stort
antal individer som hade behov som den ordinarie verksamheten inte kunde tillgodose. Efter en
avslutad översyn av verksamheten på individ och familj omsorgen (IFO) såg de att flera personer hade varit i kommunal praktik i upp till 6 år utan att de hade kommit ut på den ordinarie
arbetsmarknaden. Efter denna utvärdering togs beslutet om att starta projektet för att kunna
möta de personer som den ordinarie verksamheten inte kunde uppfylla av olika skäl. Projektets
uppdrag är att man ska rusta inför ett inträde på arbetsmarknaden och synliggöra arbetsoförmåga.
De som erbjuds att vara med i projektet är personer som är aktuella på arbetsförmedlingen och
försörjningsstöd. Från början riktade projektet sig till de som var utomnordiskt födda, detta på
grund av att gruppen med utomnordiskt födda har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden,
men i nuläget är det både svenskfödda och utomnordiskt födda deltagare. Projektet erbjuder
aktiviteter efter en kartläggning med personen, det kan vara aktiviteter som studievägledning/
utbildning, arbetsmarknadsorientering, språk/ kommunikations träning, skriva personligt brev/
jobb sök och intervju träning. Det erbjuds även praktik matchning, utvärdering och utredning
av arbetsförmåga. Arbetsträning sker inom egna verksamheter och deltagare skrivs ut ur projektet med rekommendation till arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd, (utdrag ur Projektets
verksamhetsmodell). Enligt personal i projektet så ska deras arbete genomsyras av KASAM –
teorin, där teorin trycker på komponenter som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Inom forskningen bygger KASAM på teorin om Salutogenes. De vill att deltagarna ska förstå
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sitt sammanhang på den arbetsmarknad som råder (Projektets personal). I rapporten från utredningen kan man läsa att av de 112 deltagarna så gick 21 deltagare till arbete och 37 deltagare
till studier, sammanlagt 52 procent (Utvärdering av Public partner).

3 Litteraturöversikt
3.1 Forskning
När det gäller tidigare forskning så är arbetsmarknad och arbetslöshet ett väl belyst område.
Forskningen speglar bland annat olika historiska inriktningar som påverkat arbetsmarknadspolitik på både kommunal och statlig nivå. I detta avsnitt belyser vi några forskningsexempel
(som vi valt att koppla till vår valda teori och till centrala begrepp) under följande rubriker:

3.2 Arbetslinjen och aktivering
Agneta Hedblom (2004) som är fil. doktor i socialt arbete, har genomfört en studie om arbetsmarknadspolitik där syftet var att undersöka hur den så kallade ”arbetslinjen” påverkat arbetsmarknadsåtgärder. Hedbloms slutsatser är att arbetsmarknadsinsatserna i Sverige varierar från
kommun till kommun och att insatser där ”alla behandlas lika” blandas med mera flexibla insatser. Hon skriver att arbetslinjen har behållit tydligt fokus på integration i arbetsmarknaden
för de aktiverade och menar att aktiveringspolitik kan i bästa fall bidra till integration och i
sämsta fall ökad marginalisering. Att det politiska uttalade syftet är att arbeta med social inkludering och att stat och kommun har ett tydligt ansvar att integrera människor som är exkluderade. Hon pekar på att man kan urskilja två linjer, den ”hårda” arbetsmarknadslinjen och den
”mjuka” som är den liberala. Den mjuka linjen är inriktad på utveckling av individuella resurser
medan den hårda, med aktiveringskravet, har stärkts så att den sökande villkorslöst måste acceptera det arbete eller åtgärd som erbjuds, för att inte drabbas av sanktioner. Hon menar att
dessa socialbidragssystem ofta är uppbyggda enligt denna princip. Detta kan vi se även i vår
forskning där deltagare uppger att de känner att de blir utan ersättning om de inte uppfyller de
krav som ställs från arbetsförmedlingen och socialtjänsten.
Rickard Ulmestig (2007), forskare vid Lunds universitet, som har likartade slutsatser som Hedblom, uttrycker i sin forskning att arbetslinjen är en försörjningsprincip som bygger på individens plikt att försörja sig själv. Mathiesen skriver om att strukturell makt handlar om ett sorts
tvång eller plikt på individerna, vilket medför att de blir pressade att handla som de gör (Mathiessen 1982). Ulmestig skriver att en arbetsmarknadsprincip är att arbetslösa ska vara i någon
form av aktivitet, vilket också uttrycks i den nya socialtjänstlagen (SoL,1998). Lagen gjorde
det möjligt för kommunerna att ställa arbetskrav på socialbidragstagare. Han säger att ”piskan”
används för att få socialbidragstagare till att acceptera aktivering och när arbetslösa lämnas åt
sitt öde i aktiveringsprogram så riskerar de att stigmatiseras och har liten möjlighet att bryta sitt
utanförskap (ibid.). Detta kan vi jämföra med Foucault där han beskriver disciplinering som ett
sätt att kontrollera människor (Foucault, 1987/2003).
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Forskarna Blomberg, Ekström & Rauhut (2006) skriver i en FoU-rapport (2006:12) om 6 kommuners olika arbetsmarknadsåtgärder för socialbidragstagare. Där målet för kommunerna är att
deltagarna skall nå egen försörjning genom arbete eller påbörja studier. Forskarna har sett att
verksamheterna i de olika kommunerna har olika krav, men samtliga verksamheter arbetar med
aktivering via motivationsinsatser. I insatserna ingår stöd, råd och hjälp med att söka arbete. De
skriver att det inte finns någon tydlig tidsgräns för hur länge deltagarna skall vara med i projekten och att så länge deltagare uppbär försörjningsstöd så ingår deltagande i arbetsmarknadsprojekt(ibid.).
Staffan Bengtsson och Lars A Svensson (2014) menar att den s.k. arbetslinjen har gjort att
kommuner lägger mer tyngd på olika aktiveringsprojekt. Vilket också har medfört ökade krav
på den enskildes motprestation. I den aktuella studien utgår forskarna från ett samverkansprojekt där olika organisationer samverkar kring arbetsrehabilitering för de som har det extra svårt
att ta sig in på ordinarie arbetsmarknad. Forskarna skriver att de i sitt undersökningsmaterial
funnit att personer i arbetsrehabilitering ofta omges av en medicinsk tolkningsram, vilket innebär att individens problematik reduceras. Forskarna skriver att detta är ett sätt att kontrollera
omgivningen vilket medför att det blir organisationens ”egna begrepp och idéer” som betonas
istället för de arbetslösas behov. Forskarna beskriver en ”projektmänniska” som blir föremål
för verksamheters och tjänstemäns olika sätt att förstå sin roll och syftet med en insats, vilket
problematiserar talet om arbetslinjen (ibid.).

3.3 Arbetslösas handlingsutrymme
I denna studie har universitetslektor Saila Piippola (2010) studerade betydelsen av utbildning
för arbetslösa. Hennes syfte var att undersöka arbetslösas handlingsutrymme för återgång till
arbete. Resultatet från hennes intervjuer var att många av de arbetslösa hade otillräcklig utbildning, vilket begränsade deras möjligheter till arbete. Forskaren skriver att nyckeln till social
trygghet är arbete och ska personen duga på arbetsmarknaden så krävs utbildning i högre utsträckning än tidigare (ibid.). Piippola menar vidare att utbildning för äldre är en ”plånboksfråga” vilket innebär ett ekonomiskt risktagande i synnerhet om man har familj. Här påtalar hon
att praktik skulle kunna vara är en annan möjlighet till sysselsättning och som på sikt kan ge en
möjlighet till återgång i arbetslivet, istället för att passivt motta kontant ersättning. Piippola
skriver att där det fanns ett motstånd till utbildning så var heller inte praktik något annat alternativ. De intervjuade menade att praktik inte leder till något arbete på sikt, och att de inte fick
någon stämplingsperiod i arbetslöshetskassan. Forskaren uttrycker att arbetslösa varken har
sociala eller ekonomiska förutsättningar att följa arbetslinjens ekonomiska principer. Piippola
skriver att arbetslinjen kräver rörlighet och att de arbetslösa inte har förutsättningar till rörlighet
genom pendling. Forskaren menar att arbetslinjen förstärker skillnader mellan högutbildade
och lågutbildade, och även mellan de som har arbete och de som saknar arbete. Där arbetslinjens
ekonomiska perspektiv bortser från att människor lever i ett socialt sammanhang och med olika
förutsättningar till rörlighet på arbetsmarknaden (ibid.).
Margareta Bolinder (2006) skriver i sin avhandling om arbetslösas handlingsutrymme på arbetsmarknaden på samhällsnivå, lokal nivå och individnivå. Att handlingsutrymmet påverkas
utifrån individuella erfarenheter och egenskaper som t ex formell utbildning, erfarenhet, ålder,
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kön, tid i arbetslöshet och invandrarskap. När det gäller invandrare så menar forskaren att en
orsak till att det är svårare för invandrare än arbetslösa att hitta arbete, är arbetsgivares oförmåga
att bedöma deras kvalifikationer. Men också arbetsgivares syn på invandrares sociala kompetens och förutfattade uppfattningar, där man blir bedömd utifrån utseende, namn, hudfärg och
förmåga att uttrycka sig på Svenska (Bolinder, 2006). Forskaren menar också att arbetsgivare
har ibland har svårt att bedöma invandrares kompetens och att de är ytterligare en orsak till
negativ särbehandling. Att exempelvis skapande av statlig instans där invandrare kan få sin
formella kompetens bedömd, skulle underlätta invandrares möjligheter till ett arbete (ibid.).
Eva Franzén, fil doktor i socialt arbete, skriver i sin doktorsavhandling (2002) att en konsekvens
av bristande arbetsmarknadsanknytning är högt socialbidragstagande, där invandrarna är tydligt
överrepresenterade. Eftersom många av invandrarna står utanför arbetsmarknaden så har de
heller inte tillgång till exempelvis arbetslöshetskassa. Hennes studie pekar på att det finns ett
samband mellan individers försörjning och deras välbefinnande. Hon skriver att ekonomiska
resurser bidrar till välfärd och är en viktig komponent till individens förmåga och frihet att
uppnå önskade levnadsförhållanden. Franzén betonar att människors bristfälliga deltagande i
samhällslivet och avsaknad av integration och makt är, i likhet med den enskilda individens
upplevelse av utestängning och dess konsekvenser, centrala element i förståelsen av ofärden
(ibid.). Studiens slutsats är att socialbidragstagare har större risk till en självskattad ohälsa, vara
politisk fattig, ha begränsat umgänge med familjen samt ha invandrarspecifika problem, d.v.s.
bo segregerat, vara diskriminerad eller ha självskattad bristfällig kunskap i det svenska språket
(ibid.)

3.4 Makt och erkännande
Maria Andersson (2003), forskare vid Uppsala universitet, tar i sin avhandling upp hur samhället genom historien har format synen på de som arbetar och de som är arbetslösa. Hon skriver
att historien lärt människor att disciplinera sina tankar om vad som förväntas av dem som arbetslösa. Att det redan på 1920-talet, genom Lösdriverilagen, formades en normalitet som
gjorde arbetslöshet till ett utanförskap. Andersson menar vidare att dagens arbetsmarknadspolitik återigen lägger stort ansvar på den egna individen, vilket medför att den arbetslösa känner
mer skuld och skam (ibid.). Forskaren drar slutsatser att de arbetslösas upplevelse kan kopplas
till den norm som råder i samhället. Att det normativa för en arbetslös är att hon/han vill ha ett
arbete, skäms för sin arbetslöshet och tycker den är påfrestande. Andersson skriver att en förlängning av normen gör att det ”förväntas” att den arbetslösa skall känna sig sysslolös, apatisk
och gå in i depressioner. Men också att man som arbetslös bör fylla tiden med aktiviteter, så att
man ”inte går ner sig” och är förberedd den dagen man skall ut i arbetsmarknaden igen. Andersson skriver att arbetslöshet därför ger en ambivalent position, mellan utanförskap och frihet.
Att det kanske främst är känslan av ofrivillighet och att inte kunna arbeta, som stör tillvaron.
Forskaren försöker därför se vad som händer om man ser arbetslösheten som ett tillstånd där
man kan söka andra livsvägar, samt om det finns olika former av motstånd mot den gängse
synen på arbetslöshet. Ett motstånd som är förväntat är kritik mot ersättningsnivåer och hur
samhället behandlar arbetslösa. Ett annat motstånd är ex. när en kvinna arbetar trögt och långsamt vid en provanställning för att slippa ”det tråkiga jobbet”. Ett tredje motstånd kan vara att
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ifrågasätta de arbetandes tidsuppfattning som är normen i samhället där det arbete och fritid
skall åtskiljas och bedrivas under ”rätt tid” på dygnet. Ett annat mera reflexivt motstånd handlar
om arbetslöshet och arbetslösa ställs som förutsättning för de arbetandes trygghet. De tjänar
helt enkelt som avskräckande exempel. Det forskaren ändå kommer fram till är att de intervjuade arbetslösa återkommer till att arbete ändå ger både social och ekonomisk trygghet och att
arbetslösheten gör att de saknar plats i informella nätverk (ibid.).

3.5 Arbetsmarknadsprojekt/program
Forskaren Katarina Thorèn skriver, i en IFAU-rapport(2005:11), att under 1990-talet utvecklades en mängd kommunala aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare. Generellt innebär aktiveringsåtgärderna att man ställde högre krav på olika former av aktivering för att
socialbidragstagarna skulle bli självförsörjande och därmed sänka socialbidragskostnaderna.
Forskaren menar att man i dagsläget vet man väldigt lite om den praktiska utformningen av de
kommunala åtgärderna. Syftet med denna studie är att undersöka den praktiska implementeringen av den kommunala aktiveringspolitiken och hur den utformas när personalen möter med
klienterna.
Rapporten bygger på en observationsstudie av det praktiska arbetet i två kommunala aktiveringsprogram, Jobbcentrum i Skärholmen och Källan i Osby. Resultaten visar att det praktiska
arbetet inte alltid stämmer överens med intentionerna i Socialtjänstlagen eller med verksamheternas egna beskrivningar av sitt arbete. I många avseenden är insatserna varken individuellt
anpassade eller särskilt kompetenshöjande för den enskilde socialbidragstagaren. Forskaren beskriver också en sort kontrollfunktion mellan socialsekreterare och aktiveringspersonal, där
man stämmer av deltagarens närvaro och agerande i programmet. Det finns heller ingen tidsgräns för hur länge man skall vara kvar i aktiviteten, utan man förväntas delta så länge man har
försörjningsstöd. Personalen i de aktuella projekten hade inte speciell kunskap om arbete med
arbetslösa, utan det var relativt vanligt att personalen själv varit arbetslös eller har olika anställningsstöd (ibid.).
Rickard Ulmestig och Alexandru Panican(2011) skriver om maktsituationen mellan deltagare
och socialarbetare i ett annat arbetsmarknadsprojekt, där den bärande idén är att arbetslösa skall
söka jobb sex timmar per dag. De menar att relationen mellan socialarbetare och deltagare genomsyras av makt och därför har syftet i deras studie varit att analysera deras relation. En av
personalens viktigaste arbetsuppgifter är att hjälpa den arbetslösa att bli självförsörjande, detta
kan man se, enligt författarna, är ett uttryck för pastoralmaktens (Foucault, 2007) första princip
som kan tolkas som att experten (socialarbetaren) skall hjälpa både hjälpmottagen och samhället.
Författarna följer sedan pastoralmaktens andra princip och menar att hjälppraktiken är villkorad(följer lagar) och att personalen följer det uppdrag man har från socialförvaltningen och arbetsförmedling. Att deltagarna måste vara närvarande är också villkorat genom att det är kopplat till den ekonomiska ersättningen. Författarna skriver att personalen i projektet inte vill kännas vid att de har makt, utan de menar är andra myndigheter som beslutar om deltagarna skall
få ersättning eller inte. Ett av målen hos personalen är att deltagarna skall bli självförsörjande
14

vilket författarna ser som den tredje principen av pastoralmakt, dvs. att praktiken vilar på en
sanning som uttrycker ”genom självförsörjning blir man den gode samhällsmedborgaren”. I
studien beskrivs den dagliga verksamheten i termer som att ”personalen ägnar sig” åt deltagarna. Med detta menar forskarna att personalen pratar med deltagarna, skämtar och svarar på
frågor och hjälper deltagarna i deras kontakt med olika myndigheter eller tar ut deltagarna på
en biltur. Författarna kallar detta för att ”personalen vallar deltagarna”, precis som herden i
pastoralmakten (Foucault, 2007) vallar sina får. Uppsikt, närvaroplikt och förvaring är sådant
som underlättar ”vallningen” enligt författarna. Byggnadens väggar och bilens karosseri är det
som är istället för fårens stängsel. Vidare beskrivs i studien att det finns en tydlig gränsdragning
mellan vi/socialarbetarna och dem/deltagarna, som författarna uttrycker ”är en grundpelare i
pastoralmakten”. Där deltagarna inte kan bli en del av personalen lika mycket som att ”pastorn
kan bli en i församlingen” (ibid.).
Dahl (2003) skriver om en utvärdering i Norge där man har undersökt om deltagande eller ej i
arbetsmarknadsprojekt, gör att man kommer närmare arbetsmarknaden. Undersökningen visar
att deltagare inte kommer närmare ett arbete. Det man också kom fram till är att de flesta deltagarna har upplevt fler arbetsmarknadsproblem än de som ej varit i projekt. De har mindre
arbetslivserfarenhet och levt länge på försörjningsstöd. Insatserna är riktade till deltagare som
har kortare utbildning och bristande arbetslivserfarenhet. Det finns ingen tendens att personer
med utbildning gynnas mer av projekten än de som saknar utbildning. Författarna skriver i sin
sammanfattning att de lokala myndigheterna fokuserade mer på deltagarnas problem än deras
möjligheter.
Sjellborg (2003) skriver i en artikel om utvärdering av arbetsmarknadsaktivering i Danmark. I
projektet har man jämfört grupper av arbetslösa och de som är i arbete. Där har man sett att
social utslagning kan bero på så många saker som t.ex. vårt sociala liv, vår hälsa och vår fritid.
Författaren säger att vikten av tillhörighet till samhället i stort är av betydelse för hälsan. Man
har intervjuat deltagare i projektet där de fått berätta om sitt arbetsliv, hälsa och sociala liv. De
såg att ett bra fritidsliv kan kompensera arbetslösheten. Deltagarna pratade även om arbetsmoral
och att arbete är viktigt för självkänslan. Det man kunde se är att betydelsen av familj, vänner
och deltagande i fritidsaktiviteter gör att man har bättre förutsättningar/mående. Bristfällig ekonomisk ersättning påverkar andra livsområden som t.ex. hälsa, slutsatsen visar på att det är
verklig skillnad i måendet om man är i reguljärt arbete eller inte (ibid.).
Författarna Mats Lundgren och Ina Von Schantz Lundgren(2011) skriver om coachningens roll
som metod för arbetsrehabilitering. De har studerat ett projekt där samverkan skedde mellan
studieförbund och arbetsförmedling och försäkringskassan, där målet var att 70 % av deltagarna
skulle gå till anställning, studier eller starta eget. Målgruppen var långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Deltagarna beskrivs som ”ratade” av arbetsgivare och de oroade sig bland annat
för sin ekonomi. Flera hade funktionshinder, låg utbildning, begränsad arbetslivserfarenhet,
problem med hälsan och bristande självförtroende (ibid.). Forskarna kom fram till att insatser
som coachning med den aktuella målgruppen visar på svårigheter. Att exempelvis målgruppens
utsatta situation med bristfällig hälsa och sociala faktorer spelar en stor roll. Men också att
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coacher i verksamheterna fick hantera samtal som istället för att fokusera på framtida arbetsmöjligheter kom att handla om individernas problem. Författarna menar att coachning i aktiveringsprojekt har en inbyggd problematik hur den ska kunna bidra till att långtidsarbetslösa ska
kunna förmå att ta en plats på den ordinarie arbetsmarknaden (ibid.).
Summering av forskning: När vi studerat ett arbetsmarknadsprojekt har vi i den tidigare forskningen särskilt sökt efter forskning som belyser synen på arbetslöshet och hur den genom historien präglat samhällets lagar och normer, samt hur den idag påverkat synen på både arbetslösa
och invandrare. Andersson skriver att dagens syn på arbetslösa går tillbaka till Lösdriverilagen
1926 (Andersson, 2003). Ulmestigs, (2007) beskrivning av arbetslinjen handlar om att arbetslösa skall inkluderas i samhället och att lagstiftarna uttrycker att krav på sysselsättning kan
anses vara en del i inkluderingstanken. Andersson (2003) har tagit del av arbetslösas tankar om
arbetslöshet och försökt se om det kan finnas ett motstånd och ifrågasättande av samhällets
norm gällande arbetslöshet. Men där de arbetslösa oftast återkommer till att arbete ger dem
ekonomisk trygghet och en plats i olika nätverk. Tvånget att delta i arbetsmarknadsinsatser för
att klara sin ekonomiska trygghet, är särskilt relevant för invandrare som oftast står långt från
arbetsmarknaden (Franzén, 2002). Även Thorén (2005) skriver att det finns en kontrollfunktion
mellan socialtjänst, personal där man stämmer av deltagarnas närvaro och insats i projektet. Det
vi kan se är att personal i olika projekt får arbeta med samtal och hjälp deltagarna i olika kontakter med myndigheter och att vänner, familj och fritid är av stor vikt.

3.6 Övrig Kunskap
3.6.1 Samspel mellan personal och deltagare
En studie som syftar till att förstå och fokuserar på deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt och
hur de upplever projektet är Ulmestigs (2009) ”I arbetslinjens skugga”. Denna fokuserar på
mötet mellan personal och deltagare, men även deltagares position som arbetslösa. Ulmestig
använder sig av teoretiska utgångspunkter som makt och erkännande på både en relationell och
strukturell nivå. Hans studie visar på att deltagarna inte känner sig erkända av personalen för
sina förmågor och sitt sätt att vara. Detta kan vi inte se i vår studie där deltagare i projektet
uttrycker att de känner sig sedda och hörda av personalen. Vi ser detta som en del i makten
mellan klient och hjälpapparat där som Skau skriver att makt kan användas i hjälpande syfte
eller att skada (Skau, 2003). Ulmestig fortsätter med att brist på detta erkännande påverkar deras
handlingsförmåga negativt. Här påvisas bristen på erkännande i den maktojämlikhet som finns
mellan personal och deltagare. Ulmestig kom fram till att makten upprätthålls genom de tydliga
gränser som finns mellan personalen och deltagarna i projektet. Personalen anser till exempel
att gränserna är viktiga för att de ska orka upprätthålla engagemanget för deltagarna. Han skriver att ett exempel på sådana gränser är eget kafferum och toaletter. Deltagarna menade också
att de vill att personalen är mer närvarande och att de ska erkänna dem som unika individer. Ett
viktigt begrepp i den verksamhet som Ulmestig studerade var motivation. Han kom fram till att
personalen ansåg att alla deltagare var motiverade att vara där, samtidigt som de flesta deltagare
i projektet upplevde ett tvång att närvara, för att kunna klara sina grundläggande behov som
mat och hyra.
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Ulmestig (2009) skriver vidare att kommunal arbetsmarknadspolitik ofta kännetecknas av en
otydlig struktur där projekt kommer och går. Han menar att detta inte är på grund av att arbetsmarknaden är föränderlig utan att projekt ofta drivs av finansiering och ofta startas upp med
otydliga mål. I sin forskning har han också kommit fram till att det även är bristande system för
uppföljning, oklart huvudmannaskap och att detta påverkar innehållet i kommunal arbetsmarknadspolitik i hög grad (ibid.).
3.6.2 Invandrares situation på arbetsmarknaden
Då det visade sig att alla deltagare i vår studie hade utländsk bakgrund så ansåg vi det relevant
att lyfta in invandrares situation på arbetsmarknaden. Den Integrationspolitiska maktutredningen (SOU:2004:21) som bygger på ett antal forskningsrapporter, har särskilt undersökt invandrares tillgång till arbete. Gustavsson, Hammarstedt & Zheng, (2004:21) skriver i en FOUrapport att historiskt så var sysselsättningsläget för invandrare mycket gott under 1950-talet,
1960-talet och början av 1970-talet. Det fanns invandrarpolitiska målsättningar som tydligt uttalade att invandrare skulle beredas samma levnadsvillkor och samma möjligheter på arbetsmarknaden som den infödda befolkningen. Olika uppföljningar av invandrares situation på arbetsmarknaden visar dock på en långsiktig försämring, där 1990-talets kraftiga lågkonjunktur
tillsammans ett ökat antal flyktingar försämrade ytterligare invandrares situation på arbetsmarknaden. I vår studie finns också beskrivningar från deltagarna att situationen för invandrare har
försämrats.
Författarna menar vidare att det inte bara handlar om språksvårigheter och utbildning utan att
tillgänglig forskning också pekar på att anställningsdiskriminering är ett allvarligt problem.
Detta förekom dock inte i samma utsträckning under 1950- och1960-talet, då det fanns behov
av arbetskraft som kunde utföra standardiserade arbetsuppgifter, ofta inom industrin, där språkkunskaper och social kompetens inte var särskilt viktigt för många arbeten (ibid.). I vår studie
förekommer diskriminering på arbetsmarknaden som ett tema och att bristen på språkkunskaper
blir ofta ett hinder, när deltagare skall ha kontakt med arbetsgivare.
Gustavsson, Hammarstedt & Zeng (2004:21) skriver att det finns tecken på att invandrare stängs
utanför arbetsmarknaden. De pekar på flera olika anledningar som t.ex. arbetsgivares osäkerhet
att bedöma (validera) invandrarens utbildning, men också där arbetsgivarens helt enkelt diskriminerar vissa etniska grupper. (ibid.).
Charles Tilly (2002), professor i sociologi, har i sina studier fokuserat bland annat på kollektiva
handlingsrepertoarer – de folkliga handlingsvillkoren. Att människors egen handlingsrepertoar
stannar upp när man upplever maktlöshet. Tilly skriver att ojämlikheter följer kategoriella par,
som exempelvis svart/vit, kvinna/man eller utlänning/medborgare, arbetslös/anställd. Att paren
blir institutionaliserade och kan inte förändras så länge de betraktas som faktiska skillnader.
Tilly menar att ojämlikhet också kan uppstå inom organisationer som exempelvis arbetsplatser,
skolor. Det är en ojämlikhet som har sitt ursprung ur kulturella föreställningar men kan också
vara sanktionerade av lagstiftningen (Tilly, 2002). Vi kan i vår studie känna igen kategoriseringen både när det gäller arbetslösa kontra anställda, men också i synen mellan ”Svenskar”
och invandrare. Tilly skriver att ojämlikhet handlar om samhällets syn på arbetslösa, samt den
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ojämlikhet vi skapar genom att dela in människor i olika fack, där vita är bättre än svarta, anställda bättre än arbetslösa etc. (Tilly, 2002).
3.6.3 Positiva erfarenheter av arbetsmarknadsprojekt
Framgångsfaktorer inom arbetsmarknadsprojekt ansåg vi vara värt att granska, därför har vi
sammanfattat en forskningsrapport av Clara Lindblom (2014). Hon har, på uppdrag av institutet
för Framtidsstudier, jämfördes verksamhetsinnehållet i femton lokala arbetsmarknadsprojekt.
Syftet med rapporten var att identifiera gemensamma nämnare i arbetsmarknadsprojekt som
avviker positivt från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Slutsatsen i rapporten är att en
kombination med välfungerad projektorganisation, fördjupad samverkan, arbetsmarknadsfokus
alternativt användning av praktik som i hög grad är riktat mot arbete, är faktorer som avviker
positivt från genomsnittet för arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (ibid.). Andra slutsatser som kom fram i rapporten var t.ex. att en mera individuell planering ger ökade förutsättningar att anpassa projektets verksamhet efter individens behov, vilket minskar risken för en
inlåsningseffekt. Med inlåsningseffekt menas att ett alltför allmänt upplägg inte ger deltagarna
möjlighet att maximalt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (ibid.). Lindblom beskriver
att en väl fungerade samverkan, med ett flertal olika typer av aktörer såsom remitterade myndigheter, lokalt näringsliv och ideell sektor, har bäst positivt utslag.
Lindblom (2014) menar vidare att det är viktigt att det finns rutiner runt fördjupad samverkan
på flera nivåer inom remitterade myndigheter, där det finns ett regelbundet samarbete runt individers planering och samverkan på strategisk nivå kring projektets styrning. I en framgångsfaktor där man använder praktik riktat mot arbete beskriver hon att tidigare erfarenheter har
visat att allmän praktik utan anknytning till specifika arbetsuppgifter eller kompetens, uppvisar
negativa effekter. Lindblom menar därför att det var viktigare att ha praktikplatser, där deltagare
får vara på arbetsplatser, där det finns ett rekryteringsbehov, alternativt i syfte att deltagaren
ska kunna förvärva konkreta yrkesfärdigheter. Hon skriver också att insatser som liknar ordinarie anställningar ger tydligast effekter på individers sysselsättningschanser. Även nära kontakt med olika arbetsgivare under deltagarens inskrivningsperiod, vidgar individens sociala nätverk och möjlighet till anställning (ibid.)
Summering av övrig kunskap: Maktutredningen beskriver att invandrare stängs ute från arbetsmarknaden och att det finns en diskriminering (Gustavsson, Hammarstedt & Zheng,
2004:21). Ulmestig (2009) har i studien ”I arbetslöshetens skugga”, sett att arbetslösa i arbetslöshetsprojekt ofta inte känner sig sedda och lyssnade på och att arbetsmarknadsprojekt ofta har
otydliga målsättningar, vilket kan göra att deltagare och personal har olika syn på syftet med
ett arbetsmarknadsprojekt (ibid.). Lindblom (2014) lyfter fram vad som är framgångsrikt inom
olika arbetsmarknadsprojekt. Där författaren sammanfattar att väl fungerande projektorganisation, fördjupad samverkan, tydlig arbetsmarknadsfokus och att en planering som anpassa efter
individens behov minskar risken för inlåsningseffekter (ibid.).
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4 Teoretisk ram
Då vår studie syftar till att undersöka och beskriva hur deltagare ser på att vara i ett kommunalt
arbetsmarknadsprojekt, så kommer vi i den teoretiska ramen att utgå från socialpedagogik. Här
används socialpedagogiken som ett paraplybegrepp för att förstå arbetsmarknadsprojektet med
fokus på frågor som delaktighet och gemenskaper.
Om vi ska förhålla oss kritiska till socialpedagogiken som teori, så menar Madsen (2006) att
det är ett brett verksamhetsområde som tangerar till andra områden som exempelvis behandling
och undervisning. Detta, menar han, kan göra socialpedagogiken delvis diffust (ibid.). Vi ser
det också som tveksamt att uppfatta socialpedagogiken som att det finns en behandlingstanke
och att problem hos individen ska ”åtgärdas” genom att använda behandlingsmetoder. Detta
kan handla om att socialpedagogiken inte har utvecklat någon specifik teorigrund, utan att man
utgår från hur socialpedagogiken fungerar i praktiken. Men vi anser att socialpedagogiska begrepp som makt, delaktighet och gemenskaper är teoretiska begrepp som vi uppfattar som relevanta för vår studie.

Användningen av Foucaults, Skaus och Mathiesens maktbegrepp syftar till att analysera och
förstå hur makt påverkar utsatta människor och vilken betydelse det har för deltagarna i projektet både på en strukturell och på en relationell nivå.

4.1 Gemenskaper som ett samhällsmål
Socialpedagogiken är relevant att använda utifrån att arbetslösheten är ett samhällsproblem och
ett hot mot den sociala sammanhållningen. Här beskriver vi arbetslösheten som ett socialt fenomen som ligger nära det socialpedagogiska fältet med fokus på begrepp som delaktighet och
gemenskaper. Detta kan vi relatera till Madsen (2006), som skriver att en av socialpedagogikens
viktigaste kunskapsområde handlar om samspelet mellan människan och samhället. Han menar
att socialpedagogiken i grunden bygger på sociala filosofiska utgångspunkter, där fokus är frågor som social förändring, mobilisering och inkludering står i fokus. Han fortsätter med att
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socialpedagogisk hållning har som mål att inlemma alla människor i en samhällsgemenskap,
oavsett livsstil, särskilda behov, funktionshinder mm (ibid.). Arnsvik (2013) menar att det är
viktigt som människa att bli sedd för den man är, där bekräftelse är synnerligen avgörande för
vid uppbrott från svåra situationer. Han säger att det är viktigt att det i omgivningen finns människor och gemenskaper som erkänner individens förmåga att förändra sin livssituation (ibid.).
Madsen menar att socialpedagogikens samhälleliga uppgift kan beskrivas som samhällets ansträngningar att förebygga, lösa sociala och pedagogiska konflikter, som kan hota den samhälleliga integrationen. Här kan socialpedagogik ses som en särskild samhällelig insats för att upprätthålla samhällets sammanhållande kraft (ibid.). Eriksson & Markström (2000) skriver att socialpedagogiken har kommit att handla allt mer om att vara med i det förebyggande arbetet i
socialt arbete. De menar att denna utveckling beror på att fler människor blir marginaliserade i
förhållande till lönearbete. Detta ser de som en utveckling som beror på integrationsproblem i
samhället (ibid.). Därför kan arbetsmarknadsprojektet ses som ett socialpedagogiskt exempel
där vi utifrån vårt syfte och frågeställningar kan undersöka vad projektet lyckas uppnå med sina
insatser. Madsen (2006) menar också så som Eriksson & Markström att socialpedagogikens
verksamhetsfält är individer och grupper som befinner sig på samhällets konfliktplatser i spänningsfältet mellan integration och marginalisering, eller i direkt utstötning. Han skriver också
att socialpedagogiken ska verka utifrån att yrkesmässiga grundval kan förstås utifrån pedagogiska och sociala processer. Där målet är att förebygga marginalisering och utstötning från livsområden som samhället och den enskilda individen tillskriver betydelse, för att kunna leva ett
värdigt liv i erkända gemenskaper (ibid.). Cedersund (2013) ser på gemenskaper i samhället
som att det är den enskildes upplevelse av delaktighet i och tillhörighet till olika gemenskaper.
Hon menar att detta kan vara familj, vänner eller föreningar. Hon säger vidare att i denna samhälleliga gemenskap ingår ett medborgarskap med dess rättigheter såsom att delta i demokratiska val, och ta del av samhällets utbud och dylikt (ibid.).
Madsen skriver att relationen mellan de som behöver stöd och hjälp och socialpedagogiskt arbete är centralt, men att det finns fyra olika relationer. Han benämner den första som den ställföreträdande relationen där man som hjälpare har ett moraliskt ansvar för den andres liv, i de
fall den andre inte kan kommunicera sina önskemål och behov. Detta kan vara individer som
t.ex. har en funktionsnedsättning eller individer som inte behärskar språket fullt ut. Den andre
relationen är den föregripande relationen där man har som utgångspunkt i socialpedagogiken
att intervenera i andras liv för att skapa förändring och utveckling. Här betraktar man den andres
handlingsutrymme i ett framåtriktat perspektiv (ibid.). Eriksson (2013) skriver även hon att
grund iden i gemenskaper är att det finns mänskliga och materiella resurser som kan utvecklas
under speciella förhållande. Den tredje är den kompenserande relationen och bygger på att socialpedagogiken ska ge professionellt stöd på ett sätt så att människor kan leva ett liv som i
största möjliga mån överensstämmer med deras egna föreställningar om ett meningsfullt liv.
Här är syftet att tillföra resurser som ökar den andres möjligheter att genomföra det som är av
betydelse för henne/honom (ibid.). Arnsvik (2013) skriver i sin studie om hemlösa att ”stödet”
som de fick var viktigt men att det skulle vara på deras villkor och det inte var direkt kontrollerande. Den fjärde relationen är den ledsagande funktionen som bygger på ett erkännande där
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alla människor bekräftar varandra. Detta erkännande, menar Madsen, ger möjligheter att uppleva sig själv som en person, där man ser sig själv som betydelsefull deltagare i den dagliga
kommunikationen om vardagslivets händelser. Här har man även en möjlighet att se sig själv
som en person som skiljer sig från andra, med ett självständigt liv med egna roller och betydelser (ibid.). Detta kan vi även koppla till Arnsvik (2013) som utifrån sin studie av en mötesplats
för utsatta kunde se att ett viktigt inslag var att bli bemött med att bli sedda, bekräftade och
välkomnande. Vi ser det som att alla dessa exempel är intressanta, men i vår studie har vi tagit
fasta på den kompenserande relationen. Vi ser det här som Madsen säger att det är viktigt att
människor får leva ett liv som de känner är meningsfullt och att de får den hjälp/stöd de anser
själva att de har behov av.
Eriksson & Markström (2000) författare som har haft stor betydelse för socialpedagogiken i
Sverige hävdar att grunden i socialpedagogik är att man utgår från att människor utvecklas i
sociala sammanhang, i gemenskap med andra, i växelverkan med gruppen. De skriver att detta
även kan kopplas till Natorp1 som menade att människan blir till endast människa genom den
mänskliga gemenskapen med andra, och fortsätter med att den enskilda människan och den
enskilda gruppen inte har någon funktion i sig. Han menade att de måste ses i förhållande till
den stora gemenskapen som inkluderar hela mänskligheten (ibid.). Eriksson (2013) skriver att
socialpedagogiken är bred och innebördsrik där det i traditionen finns ett individuellt perspektiv, där människan ses som en egen aktör med eget ansvar och möjligheter, likväl som ett kollektiv (ibid.).

4.2 Delaktighet och gemenskaper
I socialpedagogiken framträder en rad olika teoretiska begrepp, men vi kommer i huvudsak att
beröra begreppen delaktighet och sociala gemenskaper. Natorp (Eriksson, 2013) såg socialpedagogik som en teori om fostran till gemenskaper, där utgångspunkten var att individen och
samhället var varandras förutsättningar. Även Gustavsson (2008)2 anser att delaktighet och gemenskap är centrala begrepp i socialpedagogiken, där han använder bl.a. Blumers teori för att
förstå att det är ett av vår tids begreppsliga motbild till utanförskap och underordning. Gustavssons utgångspunkt är att intressera sig för hur sociala problem uppkommer och konstrueras, där
vissa av dessa sociala problem räknas som ett problem i en viss tid. Han skriver att delaktighets
begrepp kan ses som en lösning på utanförskaps- och underordningsproblem som aktualiseras
med anknytning till etnicitet, genus och funktionshinder (ibid.). Här menar han att socialpedagogiken har börjat fokusera på utanförskap, avvikelse och underordningar som socialt konstruerade i de komplexa socialisationsprocesser som pågår i samhället (ibid.). Eriksson & Markström (2000) säger samma sak när de uttrycker att de ser i socialpedagogikens rötter en förklaringsmodell där sociala problem är något samhället genererar hos den enskilda individen Vi ser
det här precis som, Arnsvik (2013) poängterar, att utmärkande för inkludering är delaktighet i
samhället och möjlighet att påverka sin situation. Delaktighet har betydelse, när vi undersökt
de arbetslösas möjlighet att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden och att få ett arbete i
framtiden. Här kan vi även se om deltagarna upplever olika typer arbetsmarknadsprojektet som
1

Paul Natorp (1854-1924) var den första viktiga socialpedagogiska teoretikern. Han betraktas som socialpedagogikens fader och anses vara en av förgrundsgestalterna inom socialpedagogiken.
2
Professor i Pedagogik med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms universitet
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en insats till att bygga broar till inkludering/ delaktighet i samhället. Här kan Svendsen (2013)
ord vara tänkvärda, när han skriver att hjälpa utsatta människor har varit en komplicerad blandning av uppfostran och kontroll, hjälpinsatser och behandling genom historien. Han säger att
socialpolitiska insatser rymmer båda dessa men att den kontrollerande väger tyngst i dag (ibid.).
Cedersund (2013) skriver att för den enskilde har samhällets förutsättningar för delaktighet förändrats. Hon konstaterar att tidigare var människan en del i produktionen för samhällets överlevnad, till att inte ha någon självklar plats. Hon menar att gemenskap ofta bekräftades genom
tillhörighet i arbete, arbetskamrater eller släktskap(ibid.).
Ulmestig (2007) menar bestämt att ett utanförskap på arbetsmarknaden nödvändigtvis inte behöver skapa ett utanförskap på andra samhällsarenor. Han menar att ett utanförskap på arbetsmarknaden innebär en marginell position till välfärdssystemen (ibid,). Cedersund (2013) menar
att i mötet med olika institutioner och professioner måste individen behärska en rad kompetenser som är förknippade med normalitet för att få sina särskilda behov erkända i det sociala
systemet. Hon fortsätter med att det problematiska för den enskilde är att för att utveckla dessa
kompetenser för att lyckas så krävs det att denne är inkluderad i olika samhälleliga gemenskaper. Även Madsen (2006) definierar inkludering, som att individen deltar i många olika delsystem i samhället, som arbetsmarknaden, som arbetskraft, som förälder, barn och ungdomar.
I det sociala systemet som bidragsmottagare eller i utbildningssystemet som studerande. Här
hänvisar han till Luhmann som menade att inkludering och exkludering är en social ordning
som framträder i en inne och ute dimension. Han menade att vara inkluderad i samhället är det
samma som att befinna sig innanför som deltagare, i en kommunikation i ett bestämt system,
där det är möjligt att handla som en person (ibid.). Ska individen skaffa sig en roll som person
så förutsätter det att individen är inkluderad. Här skriver han vidare att människors liv karakteriseras generellt av att vara både deltagare och icke deltagare i olika system på samma gång.
Ibland kan individen vara utanför vissa system och samtidigt vara innanför i andra. Bengtsson
& Svensson (2013) skriver om begreppet erkännande som de relaterar till gemenskaper där det
handlar om hur individen får ett erkännande. De skriver att det kan vara i den offentliga sfären
där individen blir betraktad som medborgare och får dela de rättigheter som gäller för andra
medborgare. De menar att skapa speciella lagar och regler som utestänger människor från viktiga arenor är ett avsteg från likabehandlingsprincipen och ett bristande erkännande (ibid.).
Detta framkommer hos Ulmestig (2007) när han skriver att det har skett en förändring där socialbidragstagare inte bara får sin försörjning från ett system som upplevs som stigmatiserande
och med låga ersättningsnivåer. Han menar att det också är en förändring där socialbidragstagare erbjuds en annan arbetsmarknadspolitik än andra arbetslösa. Ulmestig pekar på att socialbidragssystemet sågs som ett tynande system för en expanderande välfärdsstat, där det skulle
minska eller försvinna i betydelse när välfärdsstatliga system skulle inkludera alla. Han ställer
frågan om dessa försörjningssystem ska vara nödvändigt för att vara inkluderad i den samhälleliga gemenskapen. Han menar att ekonomiska förutsättningar, vara behövd av samhället, ha
arbete, att själv stå för sin försörjning sitter i uppfostran och att arbete är ett bevis för delaktighet
i samhällsgemenskapen.
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Det som vi ser som kärnan i socialpedagogiken och för vår analys är att socialpedagogiken i
grunden har fokus på frågor som social förändring, mobilisering och inkludering där alla människor ska ingå i samhällsgemenskapen oavsett livsstil, särskilda behov, funktionshinder mm.
Målet här är ju att förebygga marginalisering och utstötning från livsområden som har betydelse
för samhället och individen, så att individen kan leva ett värdigt liv i erkända gemenskaper. Vi
kan vidare i vår analys använda oss av Madsens (2006) relations definitioner där vi tittar på om
de resurser som tillförs honom/henne har betydelse för individen. Det är också intressant att se
om det stämmer att individen måste behärska en rad kompetenser för att få sina behov erkända.
Här kommer även in teorin om delaktighet som anses vara en motbild till utanförskap och underordning, där dessa begrepp kopplas till etnicitet, genus och funktionshinder. Blumers teori
om utanförskap, avvikelse och underordning som socialt konstruerade i de socialisationsprocesser som förekommer i samhället har även betydelse här.

5 Makt
Ett begrepp som är viktigt inom socialpedagogiken är makt som går att använda vid en förståelse av socialpedagogiken. Genom att hänvisa till det vill vi visa på hur detta kan användas i
vår studie kopplat till arbetsmarknadsprojektet. Makt är något som är centralt i alla möten mellan människor och det är oftast hjälparen som har tolkningsföreträde och lagen på sin sida. Makt
har också betydelse för att kunna driva igenom sin vilja mot någon annan (Skau, 2003). Maktbegreppet är relevant utifrån vårt område arbetslöshet och arbetsmarknadsprojekt där vi kan
använda begreppet makt, utifrån Foucaults, Skaus och Mathiesens definitioner av makt, för att
analysera hur maktaspekten har betydelse för deltagarna både på en strukturell och på en relationell nivå.
Vi kan använda maktbegreppet när vi söker svar på frågeställningarna som utgår från deltagarnas perspektiv och om deltagarna i projektet ser att de kan påverka och förändra sitt liv och sin
situation. Vi vill utforska deltagarnas handlingsalternativ i ett arbetsmarknadspolitiskt sammanhang, och då blir dessa definitioner av makt användbara för att analysera både öppen och dold
makt. Här kommer socialbidraget in med dess motkrav och även där Skau (2003) pratar om
makt som spelar en viktig roll i mötet mellan klient och hjälpapparat. Vi utgår från att makt är
en naturlig del av myndighetsutövning och som Ulmestig (2009) säger så skapar denna makt
asymmetriska relationer. Han menar att denna asymmetriska relation i en verksamhet där närvaron är ett villkor för att den enskilde ska få tillgång till sin grundläggande försörjning. Men
han säger även att makten kan vara produktiv så den enskilde kan förbättra sina möjligheter till
arbete.

5.1 Klient och hjälpapparaten
Skau (2003) skriver om makt som spelar en viktig roll i mötet mellan klient och hjälpapparat,
där hon definierar makt som olikheter mellan människor. Hon menar att makt kan bygga på
människans frivilliga underkastelse under en annan, makt kan användas i hjälpande syfte och
till att skada. Hon skriver att makt inte behöver utföras för att existera utan den består i själva
möjligheten att ”få sin vilja igenom”. Skau på pekar att det är viktigt att uppmärksamma detta
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när vi ser på maktförhållande mellan klient och hjälpapparat, där det kan vara olika uppfattningar i vad som är målet med interaktionen och vad som måste göras för att uppnå målet (ibid.).
När vi studerar arbetsmarknadsprojektet kan vi som Skau skriver, fokusera på deltagarnas uppfattningar om vad som är viktigt för att uppnå sitt mål med projektet stämmer överens med
projektets mål. Här kommer även in om deltagarna ser projektet som tvingande eller om de
frivilligt kan välja. Skau skriver vidare att makten bara kan existera som en möjlighet, men att
den möjligheten kan vara tillräcklig för att hjälpapparaten ska få sin ”vilja igenom”, men att
makt är flertydigt. Hon menar, för att kunna hjälpa är det nödvändigt att ha viss makt: den ”goda
hjälparen” är inte någon makt- och hjälplös person, men att missbruk av makt kan vålla stor
skada (Skau, 2003).

5.2 Disciplineringen
Makt finns överallt skriver Foucault3, (1987/2003) i alla relationer mellan människor. Makt är
inte bara till ondo utan även till godo, den kan vara en möjlighet eller begränsning och en kraft
som förekommer i alla sociala relationer. Han skriver att makt inte är liktydigt med en viss
institution eller struktur och påvisar på hur de offentliga straffen förlorade sin betydelse och
fängelser blev lösning på problemen. Han menar exempelvis att fängelserna kom till då metoderna för den moderna disciplin organisationen hade nått sin fulländning. Foucault menar att
disciplineringen är en genomtänkt metod för organisationsledning (ibid.). Foucault menade att
de underlydande måste utsättas för en total och mångdimensionell makt, där de måste urskiljas
från omvärlden för att göras disciplinära, t.ex. i baracker och skolbyggnader.(ibid.). Han menar
också att de underordnade får lära sig att hålla sig på bestämda platser, där disciplineringen
använder sig av indelning av ”rummet” där utrymmen och lokaler avgränsas och specialiseras.
Det är de kontrolltekniker som används i fängelser av fångar, där allt kontrolleras, tenderar att
sprida sig till andra delar av samhällsansvaret. Han fortsätter med att straffet inte bara tar sikte
på den skyldige, utan framförallt på andra, de som skulle kunna göra sig skyldiga till samma
brott (Foucault, 1987/2003). Här kan vi se likheter med det som Andersson (2003) skriver att
arbetslöshet och arbetslösa används som ett avskräckande exempel på hur det kan gå för de som
är i arbete.

5.3 Pastoralmakten
Anette Bolin & Elisabeth Fog (2008) är två forskare i socialt arbete som skriver om Foucaults
begrepp pastoralmakten. Detta begrepp har sitt ursprung i kyrkan, där pastoralmakten förr i
tiden hade en moralisk viktig roll i samhället. Bolin & Fog citerar Järvinen (2004) som i sin tur
referera till Foucault med att pastoralmakt i dag bygger på en mycket närgången analys och ett
utforskande av individen, med speciellt fokus på hans/hennes problem, svårigheter, svagheter
och tillkortakommande”.(ibid.). Här kan detta jämföras med där Madsen (2006) skriver att människor kan utsättas för moraliska kränkningar i den offentliga sfären, då personens självaktning
tar skada. Han menar att detta sker när lagstiftningen diskriminerar vissa grupper eller då vissa
regler bara gäller speciella grupper i samhället. Detta kan vara utsatta och sårbara grupper så
som invandrare, arbetslösa, socialbidragstagare och människor med särskilda behov (ibid,). Vi
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Michel Foucault föddes 1926 och var social filosof och professor i filosofi som ägnade sig åt att undervisa och
skriva om straff teorier.
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menar att fokusera på problem och svagheter hos individen kan göra att det är lätt att missa
bakomliggande orsaker till att individen är arbetslös. Här kan det även skada individen som
känner sig utsatt av de som de möter.
Panican & Ulmestig (2011) skriver om ett kommunalt aktiveringsprojekt där de har använt sig
av Foucaults teoribildning om pastoralmakten. De beskriver pastoralmakten som där kyrkans
makt får råda och genom olika sociala och politiska system omvandlas till en statlig och samhällig makt. De ser det som att kyrkans värderingar blir en del av det rationella tänkandet, där
socialarbetare och andra verksamma i människobehandlande organisationer tar över uppgiften
att säkra hälsan och välfärden och blir den moderna paternalismen (ibid.). De skriver vidare att
det blir samhällets experter som med hjälp av olika välfärdsförtjänster förvaltar, rättfärdigar
och förfinar pastoralmakten som förankras i tre principer (ibid.):
 Herden/Pastorn/Experten skall hjälpa/frälsa både den enskilde och gemenskapen.
 Hjälppraktiken regleras genom lag.
 Hjälpmottagaren skall göra sig förtjänt av hjälp.
 Genom lag får experten ett verktyg som förmår hjälpmottagaren att följa den villkorade
frälsningen/hjälpen.
De menar att praktiken vilar på en särskild sanning:
So there is a connection to salvation, the law, and to truth: the pastor guides to solvation,
prescribes the law, and teaches the truth (Panican & Ulmestig, 2011: 47).

5.4 Strukturell makt
Thomas Mathiesen som är professor i rättssociologi skriver om strukturell makt i sin bok Makt
och Motmakt (1982) där han har använt sig av det strukturella betraktelsesättet för att skilja
mellan ”makt” och ”herravälde”, i mellanmänskliga förhållanden. Han definierar makt utifrån
en viljeutövning, där den existerande strukturen utövar en sorts tvång eller tryck på individerna
och pressar dem att handla såsom de gör. Med strukturer menar han relativt fasta relationer eller
förhållande mellan enheter såsom att vi t.ex. säger att den kapitalistiska strukturen tvingar oss
att handla på det och det sättet (ibid.). Herravälde har han i motsats till makt definierat som den
situation där handlingar följer av krav eller tvingande regler, som härstammar från en struktur
och som måste följas, om inte en mer eller mindre kris ska inträffa. Han påpekar vidare på att
när människor handlar som medborgare, handlar de längs barriärer av maktutövning, som i
funktionell mening är svåra att överskrida. Han menar att genom kapitalismens utveckling i
samhället så har vi gått mot en svagare betoning på fysiska tvångsmedel, samtidigt som en
tendens att i större utsträckning bygga på det osynliga strukturella tvånget vid disciplineringen
av samhällsmedlemmarna (ibid.). Mathiesen skriver att det strukturella tvånget inte kan skiljas
från och kan inte tänkas utan de samtidiga beslut som fattas och som är nödvändiga led i utförandet. Han fortsätter med att beslut fattas av aktörer som utför de krav som strukturen ålägger
dem, härmed föreligger viljeutövning (ibid.). När vi studerat Mathiesens analys av makt så
kopplar vi detta till projektet, på grund av att det finns människor som handlar och fattar beslut
i strävan efter att göra ”gott” och inte ser sitt handlande som maktutövning. Som hjälpare ska
du vara både stödjande och kontrollerande, det kan vara svårt ibland som hjälpare att avvika
från de strukturer som råder.
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6 Metod och tillvägagångssätt
När vi fick tillstånd av kommunen att genomföra en undersökning av ett arbetsmarknadsprojekt,
fanns det initialt en tanke om att undersöka både deltagarnas och personalens perspektiv. Vi
bestämde oss utifrån den beskrivning som personal gav oss om deltagarnas mående och våra
frågeställningar att fokusera på deltagarnas perspektiv. Vi tänker att vår studie skall vara både
empirigenerad och teorikopplad alltså att resultaten från den empiriska studien kan analyseras
till studiens teoretiska ram och tidigare forskning. Vi använder oss av en kvalitativ ansats som
utgår från studiens syfte och frågeställningar. Vi kopplar också vårt metodologiska val till socialpedagogiken. Att vara nyfiken och intresserad av en människas berättelse tangerar ett socialpedagogiskt synsätt. Det påminner om en kvalitativ intervju där respondenten är i ”centrum”
och får ge sin berättelse utan att det ifrågasätts (Kvale & Brinkmann, 2010).

6.1 Kvalitativ ansats och metod
Bryman (1997) menar att valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder ska göras utifrån
hur pass väl de kan ge svar på de frågeställningar forskaren har. Eftersom vi avser undersöka
deltagarnas syn på arbetsmarknadsprojektet, så var det detta som fick styra vårt val av datainsamlingsmetod. Utifrån ansats och datasamlingsmetod, bestämde vi oss för att genomföra intervjuer. I vårt arbete har vi arbetat abduktivt där teorierna har använts som vägledande tolkningsramar, och där teorier och begrepp har relaterats till det empiriska materialet där vi har
tolkat och prövat teorierna (Danemark m.fl.,2003). Författarna skriver att med hjälp av teorierna
försöker vi förstå och förklara sammanhang och processer som vi tidigare har haft en mer oklar
föreställning om. Författarna menar att samhällsvetenskaplig analys handlar till största del om
att utnyttja teorier och tolkningsramar för att nå djupare kunskap om sociala innebörder, strukturer och mekanismer (ibid.). Kvale & Brinkman (2009) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun har en unik möjlighet genom sina öppna frågor att ta fram dimensioner eller vinklingar
inom undersökningsområdet. Ett svar från respondenten kan öppna upp för nya frågor som fördjupar kunskapen i det aktuella ämnet.
Vårt val av datainsamlingsmetod ska kopplas till att vi har valt en kvalitativ ansats, där vi bygger vår empiri på de kvalitativa intervjuer vi genomfört. Vi har förstått det som Kvale & Brinkman (2009) skriver att forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i interaktionen mellan två människor, vi ser att i detta kan olika kunskaper produceras beroende på vem som intervjuar. Här kommer även in att det finns en maktrelation i intervjun där
intervjun inte är ett samtal mellan jämbördiga parter, där intervjuaren bestämmer intervjuämnet,
ställer frågor och bestämmer vilka frågor som ska följas upp och avslutar samtalet (ibid.). Det
ligger också på intervjuaren att tolka vad intervju personen egentligen menade och beskriva det
så sanningsenligt som möjligt. Det som är fördelar med metoden är att den kvalitativa intervjun
försöker förstå världen från undersökningspersonens synvinkel där den utvecklar mening ur
deras erfarenheter och avslöjar deras levda värld (ibid.). Här ger den kvalitativa intervjun oss
en chans att försöka förstå världen ur den intervjuades synvinkel och att de kan förklara hur de
ser på sin situation i samhället.
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6.2 Urval och avgränsning
Vid tillfället för vår studie av projektet fanns det cirka 20 deltagare inskrivna. Det fanns både
kvinnor och män och åldrarna var mellan cirka 25 till 60 år. Deltagarna hade varit inskrivna i
projektet mellan 2 till 12 månader. De flesta deltagarna har utländsk härkomst och utbildningsnivån var från inte genomförd grundskola till akademisk utbildning. De flesta utbildningarna
var genomförda i deltagarnas hemländer. Det är sju personer som deltagit i vår studie, varav 3
kvinnor och 4 män och alla har utländsk härkomst. Ålder varierar mellan 29 till 63 år. Möjligtvis
hade resultatet blivit annorlunda om vi fått med deltagare som varit yngre och/eller haft svensk
bakgrund. För att kunna göra ett urval ville vi informera deltagarna i projektet om syftet med
vår uppsats. Vi deltog därför vid ett ”morgonmöte” i projektet där vi informerade deltagarna
om syftet med vår studie. Deltagarna fick också informationen skriftligt, (se bilaga 2) för att i
lugn och ro fundera om de vill delta i studien. I blanketten för anmälan redogjorde vi också hur
deltagarna skulle av identifieras för att värna om deras rätt att vara anonyma. Efter några dagar
fick vi in en skriftlig anmälan från sju deltagare i projektet. Vår utgångspunkt vid urvalet var
att kunna intervjua 10 stycken deltagare och att det skulle vara intervjupersoner med både utomnordisk och nordisk härkomst, fördelningen blev att vi fick 8 anmälningar varav av den som
hade nordisk härkomst avböjde att bli intervjuad på grund av att han skulle börja arbeta.
Urvalsmetoden innebär att deltagarna i projektet har fått information om vår studie och själva
anmält sig för att delta. Denna metod kännetecknas av att forskaren har liten kontroll över vilka
som faktiskt deltagit, vilket visade sig i vårt urval då vi inte fick svenskfödda deltagare och det
kan även medföra en risk att de som är mest motiverade att delta i studien anmäler sig. Nackdelen blir då att de som kanske har mest kritik till projektet avstår att delta och fördelen är att
vi i vår studie kan få fram det som är mest positivt med projektet för att de är motiverade. Det
fanns även tankar på att intervjua deltagare som har slutat i projektet för att få deras perspektiv,
men genom svårigheter att få tag i dessa valde vi att fokusera på deltagarna i projektet. Det är
ur validitetssynpunkt viktigt att deltagare väljs ur samma verksamhet, menar Bryman(2008).
Han menar vidare att forskaren bör göra sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer
som är relevanta för forskningsfrågorna och det som avses att undersöka (ibid.). Vi har gjort en
tydlig avgränsning genom att inte ha med personal, chefer eller politiker i studien. Anledningen
till denna avgränsning är att det finns ganska mycket forskning som redovisar hur personal och
politiker beskriver kommunal arbetsmarknadspolitik, i jämförelse med deltagares upplevelser
(se exempelvis Ulmestig, 2009).

6.3 Tillvägagångssätt
Vi började med att kontakta ansvarig chef för arbetsmarknadsenheten i den mellansvenska staden. Där redogjorde vi för våra tankar att skriva vår uppsats om något ämne inom arbetsmarknadspolitiken. Den ansvarige tog sedan upp förslaget på en arbetsplatsträff där ett projekt särskilt visade intresse. Vi träffade sedan personalen för den aktuella verksamheten för att få deras
beskrivning av verksamheten. När vi sedan bestämde oss för att skriva vår uppsats om projektet
så skrev vi till chefen för arbetsmarknadsenheten, där vi redogjorde för våra tankar och fick ett
godkännande att genomföra studien.
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Som en förberedelse till intervjuerna konstruerades en intervjuguide. Denna indelades i olika
teman (bilaga 3). Frågorna var bestämda i förväg, men fick anpassas efter situationen utifrån
respondenternas olika erfarenheter och resonemang. Detta är ett reflekterande förhållningssätt
med en öppenhet att lägga till ytterligare frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi genomförde
också en provintervju för att ”pröva undersökningsinstrumentet” (Bryman, 2008). Innan studien
tog vi kontakt med deltagarna och bokade tid och plats för intervjuerna. Vi delade upp intervjuerna mellan oss eftersom vi trodde att det skulle vara lättare för deltagarna att bara träffa en av
oss. Intervjuerna genomfördes under tre dagar och spelades in för att senare kunna transkriberades, bearbetas och analyseras.

6.4 Bearbetning och analys av data
Vår bearbetning av datamaterialet började redan vid transkriberingen där vi som lyssnare uppfattar olika inriktningar på de svar och samtal som sker i intervjuerna. Kvala & Brinkmann
(2009) menar att med ett lingvistiskt perspektiv är utskriften en översättning från ett muntligt
till ett skriftligt språk där konstruktionerna på vägen bygger på en rad bedömningar och beslut.
Det kunde ibland vara svårt att uppfatta vad deltagarna menade då det fanns brister i deras
språkkunskaper; vi fick tolka vad deltagarna ville förmedla genom att lyssna upprepade gånger
på inspelningarna. Ett exempel var när en deltagare fick intervjuas delvis på engelska, det blev
även svårtolkat på grund av deltagarens brytning.
När vi transkriberade intervjuerna försökte vi skapa ordagranna intervjuutskrifter, men eftersom
det är svårt att göra fullt ut så ser vi det som Kvale & Brinkmann skriver, att utskrifterna är
översättningar från ett muntligt språk till ett skriftligt språk och att vi skapar hybrider och konstruktioner som inte självklart är korrekta och att översätta är att förråda (ibid.). Därför har vi
valt att använda ordagranna citat från intervjuerna för att lyfta fram och styrka intervjuernas
tillförlitlighet (Bryman, 1997). Efter vår transkribering så skedde en genomläsning av materialet vid flera tillfällen. I en kvalitativ analys är tekniken ofta ett sökande efter olika teman och
mönster i intervjuutskrifter (Bryman, 2008). Det finns en risk att de kriterier forskaren använder
som identifiering av teman ofta är otydliga. Det kan vara viktigt att se svar, begrepp som återkommer som repetitioner för att kunna identifiera olika teman (ibid).
Ett vanligt tillvägagångssätt för bearbetning och analys av ett kvalitativt datamaterial är att börja
med att organisera och reducera datamatamaterialet och därefter koda och kategorisera intervjuuttalanden. Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord alternativt till ett helt
eller till delar av ett textsegment för att senare kunna underlätta identifiering av ett uttalande.
Kategorisering är ett systematiskt sätt att föra samman olika koder till en större enhet och skapar
förutsättningar för vidare analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Det förekommer exempelvis i
den grundande teorin där kodning innebär att man bryter ner, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data. Målet med vår bearbetning som kan sägas vara en form av innehållsanalys var att skapa kategorier som fångar de studerade erfarenheterna och handlingarna
(Kvale & Brinkmann, 2009).
Vi kodade respondenternas svar från fråga till fråga. Därefter skapades kategorier och senare
teman. Härefter kunde olika mönster att skönjas. Vi gjorde den beskrivande kodningen var och
en för sig med de egna genomförda intervjuerna och sammanförde materialet. Till en början
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handlade vår kodning att gruppera svaren utifrån vår intervjuguide. Exempel på kategorier var
”anledning till deltagande i projektet” eller ”vad som upplevs bäst”. Efter det så diskuterade vi
hur var och en hade tänkt vid sin egen kodning och gjorde tillsammans sedan ytterligare en
tolkande kodning utav de utskrivna intervjuerna. Därefter gjorde vi en kartläggning av materialet så vi kunde se vad som var meningsfullt för vår analys och tog bort det som kändes överflödigt (alltså en datareducering) t.ex. upprepningar m.m. (Kvale, 1997). Här försökte vi hitta
det som var väsentligt utifrån våra frågeställningar och våra teoretiska utgångspunkter utifrån
makt- och socialpedagogik.
Efter bearbetningen kopplade vi ihop olika ord och begrepp som t.ex. tvång, kontakter, språk
etc. När vi tolkade dessa ord och begrepp samlade vi dessa under vissa kategorier, så som sociala kontakter, familjeband, nätverk och diskriminering som vi kunde koppla till vår teori om
delaktighet, gemenskaper och makt. Vissa av dessa kategorier har varit tydliga, så som kontakter och språk medan vissa har fram kommit under arbetets gång. Kategorier som kom fram
under arbetets gång var exempelvis familj, ensamhet och diskriminering och att vara kontrollerad. Här nedan kommer vi att visa på hur vi kommer att använda makt i vår analys, vi har tagit
fram det som vi anser framträder och har betydelse för vår användning av maktbegreppet i vår
analys:
Disciplineringen: Har betydelse för att den används
som en genomtänkt metod för organisationsledning.
Där den underordnade måste avskiljas från omvärlden
för att göras disciplinära och den används som kontrollteknik. Detta kan t.ex. vara krav på aktivering.

Strukturell makt: Visar på att makt finns osynligt i
strukturen och tvingar individer att utföra de beslut
som åläggs dem. Vi måste handla efter krav eller regler som strukturen ålägger oss för att inte hamna i en
mer eller mindre kris. Här kan det vara svårt för medborgaren både som hjälpare och mottagare att komma
ifrån maktstrukturen.

Pastoralmakten: Har betydelse för att makten har en
mycket närgången analys av individens svårigheter,
tillkortakommande och svagheter. Där lagstiftningen
diskriminerar vissa grupper och där uppgiften är att
hjälpa den enskilde genom lagen men hjälpmottagaren
ska göra sig förtjänt av hjälp.

Makt mellan klient och hjälpapparat: Kan vi använda för att se hur den utspelar sig till att bli hjälpande eller till skada. Här kan vi se skillnader i målet
med interaktionen och vad som måste göras för att
uppnå målet. Här ses makten både som tvingande eller
som frivillighet mellan personal och deltagare.

6.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet.
Kvalitativ forskning behandlar validitet, men det blir vid denna ansats lika viktigt att prata om
noggrannhet och att tydliggöra tillförlitligheten i intervjupersonernas svar och verifiera intervjuarens tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär i en kvalitativ undersökning så
är det viktigt att ha tydlig koppling mellan uppsatsens syfte, frågeställningar och de intervjuguide som utformas, med andra ord, att undersöka det vi från början avsåg att undersöka. Vi
har därför i våra intervjuer ställt öppna, ledande och klargörande frågor för att pröva tillförlitligheten och trovärdigheten i deras svar. Vi har t.ex. använt ledande frågor för att koppla till
makt genom att under fråga 4 ställa frågan ”Har du bestämt själv att du vill vara i projektet?”.
Efter det har vi följt upp med en klargörande fråga på fråga 5, där vi ställer frågan ”Om inte,
vem bestämde att du skulle vara här?”.
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Nackdelen av att ha ledande frågor kan vara att våra frågeteman styr inriktningen av de svar som
informanterna ger (Kvale & Brinkmann, 2009), men för att motverka risken för detta ställer vi
som ovan även klargörande frågor. Eftersom deltagarna är i en organisation som berättigar dem
till ekonomisk ersättning och är längst ner i samhällets hierarki så är de i en beroendeställning.
Här kan vi se utifrån detta att deltagarna kanske inte svarar sanningsenligt på våra frågor.
För att reliabilitetssäkra vårt arbete, eller att undersökningen ska anses trovärdighet, utgår vi
från tidigare forskning och de begrepp och den teori som vi ansett vara relevant för vår studie.
Vi har, som vi tidigare redogjort för, en utgångspunkt i teori om socialpedagogik med särskilt
fokus på makt. Vi har också tagit fram tidigare forskning som undersökt olika arbetsmarknadsprojekt som tangerat vårt syfte. Här kan vi i sedan i vår resultatdiskussion jämföra vårt resultat
med andra forskares resultat. Detta skapar en högre trovärdighet av vår undersökning. För att
skapa en hög trovärdighet skall olika teman återkomma i den teori, forskning och i de studier
vi har genomfört (Kvale & Brinkmann, 2009). När det gäller utskrift av våra intervjuer så försöker vi göra det så ordagrant som möjligt, men båda författarna sitter tillsammans och analyserar materialet för att se varandras tolkningar av svaren i intervjuerna, det, anser vi ge en större
trovärdighet. Vi ser dock i vår analys av transkriberingarna att våra följdfrågor ibland inte fullt
ut följer de teman vi vill undersöka, vilket kan riskera att försämra validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009).

6.6 Etiska överväganden
Intervjuforskning är fylld av moraliska och etiska frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Den kvalitativa forskaren ska följa praktisk visdom och göra etiska beskrivningar, där förmågan att se
och beskriva händelser i deras värdeladdade sammanhang och göra bedömningar därefter
(ibid.). De menar att forskningsintervjuare ska hålla sig öppna för de dilemman, mångtydighet
och konflikter som uppstår under forskningsprocessen (ibid.). Något som hela tiden har varit
närvarande i vår studie är makt och vi förstår utifrån det som Kvale & Brinkman pekar på så
har vi som intervjuare makten på vår sida. Detta är på grund av den asymmetriska maktrelation
som råder mellan intervjuare och intervjupersonen, där vi styr över hela intervjusituationen. Vi
som intervjuare har kontroll över intervjusituationen genom att det är vi som avgör vilka frågor
som ställs och när intervjun anses avslutad. Det finns även en risk att den intervjuade kan uttrycka och svara det som han/hon tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann,2009).
Etiska dilemman som kan vara förenade med vår studie är att intervjufrågorna kan vara av
känsligt slag och påverka människor som lever i utsatta förhållande för stress. För att motverka
den asymmetriska maktrelationen och skapa en relation med deltagarna så träffade vi deltagarna
innan och presenterade oss. Här resonerade vi även kring att det kunde vara positivt och befriande för deltagarna att de blev hörda och lyssnade på genom att vi var respektfulla för deras
berättelser.
Vi har som Kvale & Brinkman (2009) skriver informerat deltagarna om vårt allmänna syfte
med studien, hur den är upplagd i stort och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med
deltagandet i forskningsprojektet. Deltagarna som medverkade fick skriva på en skriftlig överenskommelse. Kvale & Brinkman menar att detta kan tjäna som skydd för både deltagare och
forskaren. Här ger deltagaren även sitt samtycke till att delta i undersökningen och att de deltar
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frivilligt och kan dra sig ur när som helst. Vi har fått skriftligt samtycke från överordnad eftersom vi har varit i en organisation och vill befria oss från eventuella misstag eller ev. framkallande av konflikter (ibid.). Vi har hela tiden värnat om deltagarnas anonymitet och för att
säkra konfidentialiteten och de konsekvenser som kan följa av studien för de undersöktas del
så har vi vid transkribering av vårt material avidentifierat deltagarna genom att ta bort namn
och använder intervjuperson 1 etc. istället. Vi har försökt att avidentifiera deltagarna så långt
det går men förstår att det kan finnas en viss risk för igenkännande då de är en liten verksamhet
och att de involverade kan känna igen deltagarna. Vi har även gjort detta då de är en utsatt grupp
i samhället och vi vill minimera risken för kränkningar.

6.7 Metoddiskussion
Det som vi har sett utifrån vårt val av kvalitativa intervjuer som metod är att vi fått fram vad
deltagarna anser om projektet men hade vi kombinerat detta med observationer så skulle vi
kanske själva kunnat studera hur exempelvis makt finns i projektet. Här menar vi t.ex. hur makt
utspelar sig i samspelet mellan deltagare och personal, men även hur uppdelningen av ”rummen” i lokalerna används. Ulmestig (2007) menar i sin forskning att just uppdelningen av gränsdragningar kan vara ett sätt att förtydliga gränser mellan personal och deltagare som t.ex. toaletter och fikarum för endast personal (ibid.).
Ett problem som har uppstått vid intervjuerna är att det har varit språksvårigheter för att få fram
mera information, hade det funnits mera tid så skulle vi kanske använt oss av tolk. Risken med
att använda tolk hade dock varit att tolken inte hade översatt ordagrant utan även gjort sina
tolkningar av deltagarnas svar. Samtidigt kan vi se att en tolk hade gett deltagarna större möjligheter att uttrycka sig på sitt eget språk, vilket gjort att vi i vår studie fått en större empiri. Nu
kan vi se att deltagarna svarar ganska kortfattat på en del frågor och att det hos oss funnits en
osäkerhet på om de alltid förstått frågorna. Erfarenheter som vi har gjort efter att vi har använt
intervjuguiden är att vissa frågeställningar inte hade så stor betydelse för vårt syfte med studien.
Detta har varit frågor som t.ex.: ” Kan du berätta hur du trivs i kommunen?”, och ”Hur upplever
du samarbetet mellan kommunen och projektet?”.
Det hade varit intressant att undersöka om det fanns någon skillnad mellan att vara invandrare
eller infödd svensk i projektet utifrån vad tidigare forskning säger, där invandrare är en mer
utsatt grupp men det var inte avgörande för vårt syfte. Effekterna av våra frågor var ändå att vi
under intervjuerna fick vi ta del av personernas egna tankar och funderingar, där en del uttryckte
frustration över sin situation. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär en intervjuundersökning att man genomgår olika stadier där kritiska och känsliga frågor kan dyka upp. Vi har varit
medvetna om att det under intervjuer kan uppstå moraliska frågor som vi intervjuare skall förhålla oss till. Detta kunde t.ex., visa sig genom att deltagare kände sig ”inlåsta” av att inte få ett
arbete och var kontrollerade av socialförvaltning och arbetsförmedling. Det fanns även de med
hög utbildning som visade besvikelse över att inte få tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet och
utbildning. Vi upplever själva att den grupp vi riktade oss till berättade mycket om motgångar
både i förhållande till arbetsliv och det sociala livet, som vi fick förhålla oss till. Detta gjorde
att vi under intervjuerna fick göra val och anpassa oss till deltagarnas berättelse. Vi har förstått
det som Kvale & Brinkmann (2009) skriver att en intervju kan närma sig terapeutiska relationer,
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där man som intervjuare får tänka på vilka konsekvenser en intervju kan få för personen. Det
positiva med undersökningen är att det kan förbättra situationen för deltagarna och den grupp
de representerar.
För att vår studie skulle inbringa så mycket empiri som möjligt var vårt mål att intervjua tio
deltagare. Vi anser dock att utifrån de sju vi har intervjuat så har vi fått fram empiri som speglar
det som vi ansåg att undersöka.

7 Teorianknuten och empirinära analys
I detta avsnitt görs en analys av vårt empiriska material och vi återkopplar till våra centrala
begrepp Makt, Delaktighet och Gemenskap. Vi har utgått från deltagarnas svar och berättelser
om hur projektet bidragit till att de som deltagare kan vara närmare ett arbete. I vårt datamaterial
finns svar som handlar om hur deltagare trivs i projektet, men också om hur de ser på att vara
långt från ett arbete. Det finns berättelser om framtidsdrömmar men också om hur det är att
sakna pengar och känna ensamhet.

7.1 Delaktighet och Gemenskap
Här redovisar vi betydelsen av projektet för deltagarna.
7.1.1 Sociala kontakter
Inom socialpedagogiken framträder begreppen gemenskaper och delaktighet där fokus är på
social förändring, mobilisering och inkludering. Här kan vi utifrån Socialpedagogiken rikta vårt
sökljus på projektets betydelse för deltagarna. Deltagarna beskriver att de har varit arbetslösa i
många år och att många av dem saknar familj och vänner. Eriksson & Markström (2000) menar
att fler människor blir marginaliserade i förhållande till lönearbete Något som är gemensamt
för dem är att de alla har haft kontakt med arbetsförmedlingen och försörjningsstöd. Några
uttalar att de inte har några vänner och att de går hemma och har inget att göra, de säger vidare
att de mår psykiskt dåligt och är deprimerade. Franzen (2002) menar att socialbidragstagare har
större risk till en självskattad ohälsa, vara politisk fattig, ha begränsat umgänge med familjen
samt ha invandrarspecifika problem såsom att bo segregerat, vara diskriminerad och ha bristfällig kunskap i svenska språket (ibid.).
När vi studerat vad deltagarna anser om projektet, så framträder det ganska snabbt att det som
har betydelse för deltagarna av att vara i projektet är kontakter och språkträning. De beskriver
att kontakten med personal är viktig och att de får hjälp med svenskan. Här berättar de även om
hur de ska göra i kontakten med arbetsgivare, där de anser att personalen har bra kontakter som
kan hjälpa dem att få en praktikplats. Lindblom (2014) skriver att de projekt som bedrivs som
framgångsrika är just de med en mera strukturerad individuell planering. – Hon menar att detta
ger ökade förutsättningar att anpassa verksamheten efter individens behov och detta leder till
att deltagarna utvecklas utifrån sina förutsättningar (ibid.). Ett uttalande från några av de intervjuade är:
– jag har kontakt med personal, de hjälper mig med svenskan, information hur jag ska göra
med arbetsgivare (ip.4)
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– Varje gång vi sitter och pratar kommer vi ett steg framåt, genom att prata, vi har bra kontakt
med varandra (ip.6)
Det framkommer tydligt hos deltagarna att gemenskapen och delaktighet är betydelsefullt och
som Natorp (Eriksson, 2013) menade, att socialpedagogiken är en fostran till gemenskaper, där
utgångspunkten var att individen och samhället var varandras förutsättningar. Gustavsson
(2008) visar också på detta när han skriver att delaktighet och gemenskaper är motbild till utanförskap och underordning. Detta kan vi uppfatta när deltagare menar att projektet är som
deras familj, där de blir sedda och blir bemötta som den individ de är. Sjellborg (2003) menar
också att familj, vänner och deltagande i fritidsaktiviteter gör att man har bättre förutsättningar/mående. Deltagarna beskriver att de får vänner i projektet och att de träffas ofta och att
de kan träna språket genom att prata svenska tillsammans. Några säger att studiebesök är populärt, där de t.ex. har varit på film in väst och jobbmässa tillsammans. Så här säger några deltagare om gemenskapen i projektet:
– jag har varit här i ett år, jag tycker om det, det är som en familj. Jag litar på dem, de hjälper
oss (ip.1)
– Det är bra här, vi har kontakt med varandra, vi pratar mycket. Bra med kontakten, man får
ur sig saker som man inte visste (ip.3).
Bengtsson & Svensson (2013) skriver om begreppet erkännande som de relaterar till gemenskaper där det handlar om hur individen får ett erkännande. De skriver att det kan vara i den
offentliga sfären där individen blir betraktad som medborgare och får dela de rättigheter som
gäller för andra medborgare. Ulmestig (2009) beskriver i sin forskning att deltagare i ett projekt
inte kände sig erkända av personalen för sina förmågor och sitt sätt att vara. Han såg även att
deltagarna ville att personal skulle vara mer närvarande och att de skulle erkänna dem som
unika individer. Han menar att brist på detta erkännande påverkar deltagarnas handlingsförmåga negativt (ibid.). Här skiljer sig vår studie ifrån det som Ulmestig beskriver. Så här beskrivs
det i projektet:
– Här finns personer som stöttar, det är skillnad mot andra projekt (ip.3)
– Alla är snälla, de öppnade dörren och sa välkommen (ip.1)
Summering: Det vi kan se i vårt empiriska material, är att kontakterna med personal i projektet
har betydelse för deltagarna och att bli bekräftade och få sitta ner och prata är något de saknat i
tidigare åtgärder. Här säger de även att personalens kontakter med arbetsgivare är av betydelse
för att de ska komma ut på arbetsmarknaden. Många av deltagarna i projektet lever i ensamhet
utan familj eller att familjen är splittrad och uttrycker att projektet har blivit deras familj. De
upplever att det finns personer som bryr sig när man inte mår bra. Lundgren & Lundgren (2011)
såg i sin studie att coacher fick hantera samtal som handlade om individers problem istället för
att fokusera på framtida arbetsmöjligheter. Deltagarna beskriver också att de genom projektet
får stöd att söka jobb, göra planering och får hjälp i kontakt med arbetsgivare. Att deltagarna
upplever en skillnad i stödet mot tidigare insatser de deltagit i.
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7.1.2 Språket och att bli sedd
Madsen (2006) beskriver relationerna mellan de som behöver stöd och hjälp och socialpedagogiskt arbete och att det centrala i socialpedagogiken är att ge professionellt stöd på ett sätt som
överensstämmer med de hjälp behövandes föreställningar om ett meningsfullt liv. Syftet här är
att tillföra de resurser som ökar den andres möjligheter att genomföra det som har betydelse för
henne/honom. Arnsvik (2013) menar att stödet ska vara på individens villkor och inte direkt
kontrollerande. Madsen poängterar att individen måste behärska en del kompetenser för att få
sina behov erkända. Projektet i vår studie drivs efter vissa grunder där bestämda aktiviteter ska
hjälpa individen att utvecklas för att komma närmare ett arbete på arbetsmarknaden, Deltagarna
har av det som vi uppfattat en föreställning av vad de behöver eller inte i projektet. Flera betonar
att språkträning och kontakter är viktigt för dem för att få ett arbete. Bolinder (2006) skriver att
arbetsgivare har svårt att bedöma invandrares kompetens och att det är en orsak till negativ
särbehandling. Några deltagare säger att de kan välja vad de vill göra, men andra säger att de
inte kan det. Här säger de flesta att lära sig svenska är viktigt för att få ett arbete och att de lär
sig svenska genom kontakter inte genom att läsa och skriva. Det som också betonas är möjligheten att få praktisera, att kunna få vara på en arbetsplats och visa sitt kunnande och sina erfarenheter. Personalen har, i samtal inför studien uttryckt att deltagarna behöver olika sorters stöd
i projektet för att växa och där arbete eller praktik kanske inte är huvudmålet (se inledningsavsnittet). Deltagare däremot uppger att de i första hand vill ha ett arbete och att där flera deltagare
inte ser att de kan få något arbete efter projektet. Här är sådant som deltagare själva säger är
innehållet i projektet:
– Jag har orientering, data, språkträning. Svenskan är viktig, jag måste kunna kommunicera
och bli förstådd på arbetsplatser (ip.5)
– Jag behöver dem och jag tror de kan hjälpa mig att få arbete, de är starka och har kontakter
med företag (I.) 4).
– De hjälper oss om vi vill studera, men ett av syftena med projektet är att vi skall praktisera
(ip.2)
En deltagare menar att han har blivit lovad att han ska få arbete genom att vara med i projektet
från AF och att han inte vill gå till projektet om han inte får arbete:
– Hela tiden har jag pratat med dem att jag vill ha jobb, jag behöver känna pengar, gifta mig,
ha en villa, jag vill ha ett liv i Sverige. Jag har inte jobb, jag har inget. Jag har ingen framtid,
AF hjälper inte, bara information (p.4).
Lindblom (2014) har dragit slutsatsen från att ha studerat arbetsmarknadsprojekt att fördjupad
samverkan, arbetsmarknadsfokus eller användning av praktik som i hög grad är riktad mot arbete, är faktorer som avviker positivt från genomsnittet för arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (ibid.).
En del av deltagarna uppger att praktiken ska hjälpa dem att få ett arbete men att svenskan är
viktig i detta sammanhang. Några har även varit på många praktikplatser som de inte tycker
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leder någonstans och någon har gått utan arbete i upp till sex år. Lindblom (2014) skriver att en
framgångsfaktor är att ha praktikplatser där det finns ett rekryteringsbehov, alternativt att deltagarna ska få förvärva konkreta yrkesfärdigheter (ibid.). Deltagare säger att det betyder mycket
när personalen i projektet framför att de är bra på något och de blir sedda. De menar att de får
bättre självförtroende och vågar tro på sig själv. Arnsvik (2013) säger att ett viktigt inslag för
utsatta är att bli sedd och bekräftad. Franzen (2002) pekar här på att socialbidragstagare har
större risk till en självskattad ohälsa, ha begränsat umgänge med familjen och bo segregerat. I
projektet får de lära sig och att personalen tror på dem men att de ser det som svårt att få ett
arbete, några säger också att de måste flytta för att få ett arbete. Här kommer det upp igen att
kontakter och kompisar som har kontakter i andra städer kan vara en väg till arbete, men också
det sociala umgänget med andra deltagare. Flera deltagare beskriver att i projektet har de fått
nya vänner och kontakter genom andra deltagare:
– Jag har fått flera kompisar här, när vi träffas på fritiden pratar vi fotboll och hur det går på
praktiken (ip.1)
Några nämner utbildning som viktigt men det finns de i projektet som har akademisk utbildning
men har ändå svårt att komma in på arbetsmarknaden. När det gäller deltagares utbildning säger
Dahl (2003) att det finns ingen tendens att personer med utbildning gynnas mer av att vara i
projekt. Arnsvik (2013) menar att utmärkande för inkludering är att kunna påverka sin situation:
– jag har utbildning, andra har inte utbildning. Jag tar allt, de kan inte ge mig samma saker
som de andra, men jag har lite dåligt språk. Jag behöver hjälp av dem, mycket hjälp. Jag behöver inte information, hur jag söker jobb?(ip.4)
Någon har väntat länge på praktik och tycker det är svårt att få kontakt med arbetsgivare:
Kanske att man fick praktik lite snabbare. De säger att de har för många människor som ska
praktisera. De hör av sig men jag får inget?(ip.6)
Summering: Det som vi kan se som centralt i deltagarnas berättelse är betydelsefullheten av
att kunna förstå svenska språket och att bli sedd. Här kommer även in att komma ut på praktik
för att få ett arbete, men också att kontakter och språkträning betyder en del när man söker
arbete. Detta kan vi koppla till Madsen (2006) där han pratar om att individen måste behärska
en del kompetenser för att få sina behov erkända. Några av deltagarna tror inte att de kan få ett
arbete, medan vissa tror att projektet kan hjälpa dem dit. När det gäller språkträningen så säger
nästan samtliga att den är viktig för att få ett arbete, men att de behöver få komma ut på praktik
för att kunna utveckla svenska språket mer. Piippola (2010) skriver i sin studie att arbetslösa
menade att praktik inte leder till något arbete. Det finns en ambivalens hos deltagarna där de
vacklar mellan att tro på ett arbete efter projektet och att de inte vill gå dit om de inte leder till
arbete. Några av deltagarna anser också att de inte behöver samma saker som andra i projektet,
men det som förenar dem är personalens bemötande och att de tror på dem.

7.2 Makt
I vår analys är begreppet makt centralt. På olika sätt utövas makt mellan personal och deltagaren
i ett arbetsmarknadsprojekt. Ett projekt ingår också i ett större sammanhang och skall t.ex. följa
statens lagar och Kommunens mål gällande arbetsmarknadspolitiken. Makt utövas därför på
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olika nivåer, mellan myndigheter och mellan människor. Men hur påverkas den enskilde deltagaren av makt?
7.2.1 Maktens ansikten
För att besvara denna frågeställning har vi tagit stöd av några maktbegrepp såsom Foucaults
disciplinering och pastoralmakten, men vi har även använt oss av Skaus definition på makt
mellan hjälpare och klientapparat och Mathiesens strukturella maktbegrepp. Disciplineringen
förekommer i alla relationer mellan människor skriver Foucault, men också för att urskilja människor från omvärlden för att göras disciplinära och hålla sig på bestämda platser. Han säger
vidare att disciplineringen är en genomtänkt metod för organisationsledning.
I projektet är deltagarna utplacerade i speciella lokaler med bestämda aktiviteter, de har schema
och är indelade i grupper och beroende på vilken grupp de ingår i ska de vara närvarande hela
veckan. De uppger även att de måste vara i projektet för att få sitt försörjningsstöd där socialtjänsten kontrollerar deras närvaro. Ulmestig & Panican (2011) beskriver i sin studie att det
finns en tydlig gränsdragning mellan vi/socialarbetarna och dem/deltagarna. Svendsen (2013)
säger att hjälpa människor har genom alla tider varit en blandning av uppfostran och kontroll.
En deltagare säger:
– Jag har sökt många jobb, sitter bara, vad ska jag söka? Måste göra aktivitetsrapport, måste
söka jobb som inte passar mig. De kräver att man ska ha körkort, jag har inget körkort, man
blir instängd? (ip.6)
En annan deltagare säger att han/hon valde projektet utifrån:
– Arbetsförmedlingen sa att jag kunde få ett jobb om jag gick hit. Om jag inte får jobb vill jag
inte gå hit (ip.4)
De flesta deltagarna uppger att de kom till projektet genom kontakt med försörjningsstöd eller
arbetsförmedlingen, men även att de har blivit uppringda av projektet. De säger att de hamnade
där på grund av att de måste hitta arbete och att de kom ingenstans genom hjälp av arbetsförmedlingen. Bengtsson & Svensson (2014) menar att ”projektmänniskan” blir föremål för verksamheters och tjänstemäns olika sätt att förstå sin roll och syftet med insatsen. Några säger att
arbetsförmedlingen inte kunde hitta arbete eller praktik och när de hörde om projektet så kändes
det bra, de menar också att personalen i projektet är mera aktiva och kan hjälpa bättre.
Deltagarna har delade meningar om de själva har bestämt att vara i projektet, där någon uttrycker att arbetsförmedlingen sagt att deltagaren ”måste” vara i projektet, med någon annan
säger att det var frivilligt. Här kan det vara som Ulmestig & Panican (2011) skriver att vara
närvarande för deltagarna är villkorat genom att det är kopplat till ekonomisk ersättning.
Bengtsson & Svensson (2013) menar att bristande socialt erkännande i bemärkelsen att olika
grupper omgärdas av skilda praktiker inte är bra, de menar att vid en upplevd brist på erkännande så sluter sig gemenskaperna inåt och stärker den kollektiva identifikationen av att tillhöra
en grupp som upplever sig orättvist behandlad (ibid.):
– Jag, de kontrollerar mig, att jag har praktik, har jag inte praktik får jag inga pengar”(i p.4)
– Nej det var jag som bestämde att vara med i projektet” (ip.7)

36

7.2.2 Makt mellan projekt och deltagare
När vi studerat definition av makt mellan klient och hjälpapparat där det kan vara olika uppfattningar om vad som är målet med interaktionen och vad som måste göras för att uppnå målet, är
det som Skau (2003) skriver att makten behöver inte utföras utan det är själva möjligheten att
kunna få sin ” vilja igenom”. Deltagare uppger att kontakten med personal är viktig och att de
får information hur de ska gå tillväga i kontakt med arbetsgivare och fylla i blanketter. Några
av deltagarna säger att de arbetar med det de behöver, medan några säger att de inte har behov
av samma insatser som andra i projektet. De säger också att ibland arbetar de i grupp och ibland
individuellt. Det som kommer upp från några deltagare är att man inte vet hur länge man ska
vara i projektet och någon säger också att hon/han kan vara i projektet tills det leder till arbete.
Här pratar de även om att de inte vill vara i projektet om det inte leder till arbete. Thoren (2005)
såg i sin studie att insatserna för deltagarna var inte individuellt anpassade eller särskilt kompetenshöjande. Thoren (2005) och Blomberg, Ekström & Rauhut (2006) säger vidare att det
fanns ingen tidsgräns för hur länge man skulle vara i aktiviteten. De menar vidare att så länge
man har försörjningsstöd så ingår deltagande i arbetsmarknadsprojekt:
– Jag har varit här i två månader, jag vet inte hur länge jag ska vara här, har inte varit på
praktik, svårt att få praktik, vi hjälps åt att leta praktikplats (ip.6)
Här kommer även praktiken in där deltagare har varit ute på praktik, men uppger att de inte får
fortsätta på arbetsplatsen för de är i underläge när det gäller deras språkfärdigheter. Gustavsson,
Hammarstedt & Zeng (2004) pekar på detta när de säger att arbetsgivare är osäkra i att validera
invandrares utbildning och stänger ute dem från arbetsmarknaden. Madsen (2006) menar att
ska en person skaffa sig en roll som person så krävs det att hon/han är inkluderad, han menar
att människors liv karaktäriseras av att vara både deltagare och icke deltagare i olika system på
samma gång. Franzen (2002) betonar att människors bristfälliga deltagande i samhällslivet, avsaknad av integration och makt ger individen en känsla av utestängning. Här kan vi se detta när
en deltagare uppger att han är i projektet och behöver deras hjälp men att han är utanför när han
kommer ut på praktik:
-En månad hade jag praktik, jag och en svensk. De behöver inte mig, han är svensk, han kan
prata svenska. De tog honom, det är ok men jag är duktig, jag har jobbat mycket, jag har
erfarenhet (ip.4)
7.2.3 Diskriminering och utsatthet
Alla som vi intervjuat har utländsk bakgrund. Trots att flera har lång utbildning och andra en
lång erfarenhet av arbete, så är de arbetslösa. Franzén menar att invandrarpolitiska målsättningar tydligt uttalar att invandrare skall ha samma möjligheter på arbetsmarknaden som infödda (Franzén, 2002). Gustavsson, Hammarsted & Zeng (2004) menar att arbetsgivare diskriminerar vissa etniska grupper. En av deltagarna säger:
– Jag vill vara ärlig med dig, men jag vet inte vad som är problemet, ibland tror jag att det
beror på att jag inte är svensk (ip2).
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Samma person utvecklar resonemanget om att det kan kallas för diskriminering, men att
hon/han förstår varför arbetsgivare i första hand väljer svenskar. En annan person tycker att
arbetsgivare utnyttjar möjligheten till praktik:
– De säger först att jag skall få ett jobb efter 3 månaders praktik, sen säger chefen att det inte
finns något jobb, jag blir trött, börjar här istället (ip.3)
Maktutredningen pekar på att det finns ett samband mellan individers försörjning och välbefinnande och att invandrare som bor segregerat, upplever sig diskriminerade och har bristfälliga
Svenska kunskaper har större risk att lida av ohälsa (Gustavsson, Hammarstedt & Zeng,
SOU:21,2004).
7.2.4 Kravet från samhället
Den strukturella makten ser vi när den fungerar som en osynlig makt mellan arbetsförmedlingen
och projektet där den utövar en form av tvång eller tryck på individerna och pressar dem att
handla som de gör. Mathiesen (1982) menar att det strukturella tvånget inte kan skiljas från och
inte kan tänkas utan de samtidiga beslut som fattas och som är nödvändiga led i utförandet.
Thoren (2005) visar på att det finns en kontrollfunktion mellan socialsekreterare och aktiveringspersonal, där man stämmer av deltagares närvaro och agerande i programmet. Här ser vi
att personal agerar som de aktörer som utför de krav som strukturen ålägger dem. Det kommer
fram att försörjningsstöd kräver att man ska vara på praktik och om man inte går på praktiken
får man inga pengar, deltagarna upplever också att de ska visa på bevis vad de har gjort. Så här
beskrivs det i en intervju:
– Försörjningsstöd ska veta allting, att jag är här på praktik. Lämna kvitto på allting, pengar
räcker inte, man måste hålla i sig, man måste räkna vartenda öre (ip3)
Denna strukturella makt visar på det som Ulmestig (2007) skriver när han säger att arbetsmarknadsprincipen bygger på att arbetslösa ska vara i någon form av aktivitet, vilket uttrycks i socialtjänstlagen (SoL,1998). Han skriver att lagen gör det möjligt att ställa arbetskrav på socialbidragstagare och att ”piskan” används för att acceptera aktivering. Hedblom (2004) menar att
man kan urskilja två linjer, den ”hårda” arbetsmarknadslinjen och den ”mjuka” som är den
liberala. Den mjuka linjen är inriktad på utveckling av individuella resurser medan den hårda,
med aktiveringskravet, har stärkts så att den sökande villkorslöst måste acceptera det arbete
eller åtgärd som erbjuds, för att inte drabbas av sanktioner (ibid.).
När vi undersökt vad deltagarna säger om projektet, kan vi ana att de aktiviteter som är riktade
till deltagarna är aktiviteter som fokuserar på det som deltagaren har problem med. Det kan vara
språket eller att fylla i blanketter och att träna på personligt brev, men även att gå på studiebesök
och jobbmässa. Detta kan vi koppla ihop med pastoralmakten där Foucault (Bolin & Fog, 2008)
beskriver makten som en närgången och utforskande analys av individens tillkortakommande,
svårigheter och problem. Dahl (2003) pekar även han på att de lokala myndigheterna fokuserar
mer på deltagarnas problem än deras möjligheter. En deltagare beskriver sin situation där
han/hon känner sig kontrollerad:
– Jag får pengar av socialen, varje månad träffar jag handledare, det är jättekonstigt. Nya
handledare hela tiden, jag måste hela tiden berätta om mig själv, ja, de kontrollerar mig (ip.4).
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Madsen (2006) skriver att detta också görs när lagstiftningen diskriminerar vissa grupper såsom
invandrare, arbetslösa och människor med särskilda behov.
– Jag känner mig frustrerad över att jag inte kan få arbete med min utbildning. Om jag jämför
med andra så har jag högre utbildning. Det borde finnas kvalifikationssystem så man kan
klättra på en rankning för att få jobb (ip.2).
Ulmestig & Panican (2011) tar upp pastoralmakten som där människobehandlande organisationer tar över uppgiften att säkra hälsa, trygghet, livskvalité och blir den moderna paternalismen. Här ska människor hjälpas genom lagen och man ska göra sig förtjänt av hjälpen. Här
har projektet i uppdrag att hjälpa deltagarna att anpassas och ge dem verktyg för att kunna få
ett arbete. Samtidigt kan vi i projektet ana att deltagarna är under bevakning och måste hela
tiden vara aktiva för att få ut ekonomisk ersättning, där en del deltagare menar att de känner sig
i underläge när det fattas beslut från handläggare på arbetsförmedlingen. Att följa lagen blir en
röd tråd genom hela systemet, där personal ska hjälpa den enskilde men samtidigt blir det svårt
för personal att hjälpa individen till att känna livskvalité och trygghet, eller som en av deltagarna
uttrycker det:
– har de fattat ett beslut så är det så, även om jag försöker (ip.6).
Summering: När vi använder vår analys med hjälp av maktbegreppen till att undersöka hur
deltagarna ser på sin situation av att vara i projektet, hur de upplever samarbete med personalen
och hur de behandlas av arbetsförmedlingen, socialtjänsten så anar vi att makten finns överallt
som Foucault (1987/2003) och Skau (2003) skriver. Det finns även en strukturell makt som går
som en röd tråd igenom de olika organisationerna, där projektet och dess personal måste förhålla sig till dessa riktlinjer och lagar. Deltagarna ger uttryck för att de blir bra bemötta av
projektets personal, men att de måste hela tiden uppvisa för arbetsförmedlingen och försörjningsstöd att de är aktiva. Detta kan vi jämföra med pastoralmakten som har ett utforskande av
individens svårigheter och tillkorta kommande. Där deltagare menar att de måste söka arbete
som de inte är kvalificerade för och att det ställs krav på att individen måste behärska olika
kompetenser som att göra sig förstådd på svenska språket och att ha tillgång till körkort.

8 Slutsatser och diskussion
8.1 Slutsatser
Här går vi tillbaka till vårt syfte och frågeställningar där syftet med vår studie har varit att
beskriva och analysera hur deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt ser på sina möjligheter att
stärka sin position på arbetsmarknaden och hur kan detta förstås ur ett maktperspektiv.
Slutsats 1: Deltagarna säger att det som har betydelse av att vara i projektet är kontakterna med
personalen där de får bli sedda och erkända som individer. De menar även att personalens kontakter med arbetsgivare är värdefulla där deltagarna själva känner att de saknar detta kontaktnät.
Personalens förhållningssätt till deltagarna är det som vi uppfattar som helt avgörande och som
gör att deltagarna ändå verkar trivas, trots att flera beskriver det tvång som finns genom att de
måste delta i arbetsmarknadsinsatser. Här uppger även deltagarna att de trivs med varandra och
att de känner sig som en familj.
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Slutsats 2: Det som tydligast betonas är möjligheten att kunna få praktisera, där flera deltagare
ser det som en möjlighet att få visa upp sig på en arbetsplats. I den dagliga verksamheten i
projektet lyfter deltagarna upp svenska undervisningen som en viktig förberedelse för att kunna
fungera på praktik och i kontakt med arbetsgivare. Det tredje området deltagarna framhåller är
kontakter. Deltagarna beskriver att utan kontakter så får de inga vettiga praktikplatser, men
också inga möjligheter till referenser när de söker arbete. I våra svar får vi också en betoning
på att personalen i projektet har ett stort kontaktnät som gynnar deltagarna, när de behöver
praktikplats eller en referens vid en ansökan om arbete.
Slutsats 3: Studien visar att deltagarna balanserar mellan makt och hjälp där de ska förhålla sig
till makten som är både hjälpande och tvingande. Den mjuka och den hårda arbetslinjen syns
tydligt som Hedblom (2004) skriver om där personalen och projektet ger dem familjekänsla,
bli sedd och accepterad för den de är. Den hårda styr dem omedvetet och vetande att uppfylla
de krav som ställs på dem för att få sin ekonomiska ersättning.
Det finns ett ytterligare resultat utifrån våra tre slutsatser där vi kan se att det finns en uppgivenhet hos deltagarna att de är utanför samhället på grund av att de är invandrare och har inte
det svenska språket. Här menar de att de kunde visa sin kompetens när de är ute på praktik om
det fanns mer tolerans för att de inte behärskar det svenska språket fullt ut. Våra begrepp gemenskaper och delaktighet synliggörs tydligt i analysen där deltagarna precis som Natorp (Eriksson, 2013) trycker på att de är gemenskapen i gruppen som har stor betydelse. Här kan vi se
att deltagarna har med sig en känsla av att vara i ett utanförskap och underordning och att det
är som Blumer (Gustavsson, 2008) utrycker socialt konstruerade problem i vår tid. Vi menar
att vara invandrare och arbetslös är att vara exkluderad i samhället utifrån den norm som råder
historiskt genom tiderna. Foucault (1975/2003) uttrycker att människor historiskt har blivit disciplinerade och stigmatiserade utifrån vilken grupptillhörighet de har.
Vi har fått till oss uttalande som går ut på att deltagarna känner sig diskriminerade när de kommer ut på praktik och att svenskar får arbete före dem. Flera deltagare som har hög akademisk
utbildning känner också sig bortvalda, när de inte kan tillgodoräkna sin utbildning från hemlandet. Deltagarna säger också att de hela tiden måste berätta om sig själva och att det känns
som ett utforskande av dem som individ. När det handlar om hur deltagare har bestämt själva
om de vill vara med i projektet, så uppger en del att arbetsförmedlingen och försörjningsstöd
har uttalat rakt ut att de måste gå dit. Makten mellan klient och hjälpapparat är inte så tydlig,
men även om vi kan uppfatta att personalen försöker arbeta efter att göra det bästa för deltagarna, så finns det skilda meningar mellan vissa deltagare och personal vad som behövs för att
få ett arbete. Det som är mest påtagligt i kommunikationen mellan hjälpare och hjälpapparaten,
är att deltagarna inte vet hur länge de ska vara i projektet och att några inte vill vara där om det
inte leder till arbete.
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8.2 Diskussion
Vem är människan bakom deltagaren i ett arbetsmarknadsprojekt? Ofta blir en arbetslös bara
en del i offentlig statistik och kanske ansedd som en kostnad i en offentlig budget. Därför har
vårt fokus i denna studie varit att lyfta fram deltagaren och få dennes åsikter om vad de behöver
för att komma närmare ett arbete. Det vi har sett och som återupprepas i princip i alla våra
intervjuer, är att deltagarna gör en uppdelning om hur det är i projektet och vad de behöver för
att få ett arbete. Å ena sidan beskriver de att personalen är positiva och de blir bekräftade, men
å andra sidan finns det en tveksamhet om projektet verkligen kan hjälpa deltagarna att få det
arbete som de så väl eftertraktar. Här har vi funderingar på hur dialogen sker mellan personal
på projektet och nya deltagare. Förstår verkligen deltagarna vilken hjälp de får i projektet? Eller
är det så att arbetsförmedlingens handläggare borde bli bättre på att förklara vad projektet skall
bidra med. Vi uppfattade från flera deltagare att de menar att budskapet från arbetsförmedlingen
är att de skulle få ett arbete efter tiden i projektet. Här behövs åtminstone en bättre kommunikation mellan projekt och arbetsförmedling så att man ger en enhetlig bild till deltagarna. Utifrån ett maktperspektiv så har myndighetspersoner (i det här fallet både projekt och arbetsförmedling) makten och detta ger dem ett ansvar att kommunicera på ett sätt så deltagarna förstår
vad projektet går ut på. Utifrån vår analys och diskussion ser vi att personalens bemötande är
positivt för deltagarna, här måste vi återigen nämna det som vi pratar om i metod att deltagarna
är i en beroendeställning och det kan vara så att de inte svarar helt sanningsenligt på våra frågor.
Vi måste dock återkomma till den positiva stämning som alla deltagare förmedlar. När vi i vår
studie (Ulmestig, m.fl.) läst om hur deltagare i andra projekt inte känt sig erkända, så är det
precis tvärtom i vår studie. Visserligen finns det 20 deltagare i projektet och vi har bara intervjuat 7, men den värme och gemenskap som de intervjuade deltagarna förmedlar om projektet
är värd att sprida.
8.2.1 Vår studie sett från ett socialpedagogiskt- och samhällsperspektiv
När vi studerat socialpedagogiken och dess betydelse för socialt arbete kan vi se att tanken om
gemenskaper och delaktighet har stor betydelse för socialt arbete och inte minst i ett arbetsmarknadsprojekt. Här ser vi det som att samhället ska möta individen utifrån dess förutsättningar och att det är viktigt att individen får leva ett liv som den känner meningsfullt. Det är
även centralt att individen får den hjälp/stöd han/hon anser sig ha behov av. Det vi kan se i
projektet som vi har studerat är att deltagarna känner sig erkända som individer/personer och
att de har fått sociala kontakter. Det som vi ser att socialpedagogiken kan tillföra när det gäller
arbetslösa människor som mår psykiskt dåligt, är att skapa en miljö som tillför trygghet och
gemenskaper. Här bygger det på att bygga broar som gör att dessa människor blir inkluderade
i samhället i övrigt.
Makten har varit tydlig i vår studie och vi har kunnat se att den utspelar sig överallt runt personen. Det kom fram att individen kan vara både utanför och innanför i de olika systemen. Där
t.ex. deltagare inne i projektet kunde känna sig erkända och behövda, men ute på en arbetsplats
blev de bortvalda på grund av sin bakgrund. Här kan vi se att socialpedagogiken har en viktig
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uppgift att fylla när det gäller att knyta projektet till det omgivande samhället. Det är oerhört
viktigt att inte bara titta på de arbetslösas svårigheter/tillkortakommande utan att fokusera på
deras kunskaper och erfarenheter för att ta vara på deras resurser. Här kan vi se det som särskilt
viktigt att de arbetslösa får komma till praktikplatser, där det finns behov av arbetskraft för att
komma ur arbetslösheten. Vi uppfattar det som att vara på praktikplatser som inte ger möjlighet
till arbete, är bara en nedbrytande metod och får individen att tappa självkänslan.
Om vi skall fokusera på det som kan vara svårt att få till att fungera, utifrån ett socialpedagogiskt
perspektiv, så är det att det att det kan vara svårt att få till en respektfull och balanserad nivå
mellan regler och strukturer och individers olika behov. I ett arbetsmarknadsprojekt styrs man
mer av lagar och direktiv och samlar ofta människor med olika bakgrund, där endast arbetslösheten förenar dem. Målet med delaktighet och gemenskap kan vara svårt att uppfylla när det
även finns individuella behov att tillgodose.
Frågor som har väckts under arbetes gång är om dessa resultat skulle kommit fram om vi hade
fått med deltagare med svensk bakgrund, det hade varit intressant att jämföra deras syn på projektet. Det hade också som vi har skrivit tidigare varit intressant att få ett makt perspektiv utifrån
om vi hade gjort deltagarobservationer. Vi har även upptäckt att för fortsatt forskning är det
viktigt att få ta del av deltagarnas syn på arbetsmarknadsprojekt, här finns det väldigt lite i
tidigare forskning. Det kunde även vara intressant att få praktikplatsernas syn på hur de ser på
deltagares möjligheter till ett arbete. Här skulle man kunna titta på om praktikplatserna har
samma uppfattning som deltagarna när det gäller diskriminering av vissa grupper. De begrepp
vi har använt av oss har varit användbara, men vi har också upptäckt nya begrepp som diskriminering och stigmatisering som återkommer i vår studie.
Det har varit lärorikt att få ta del av deltagarnas syn på arbetslöshet och av att vara i ett arbetsmarknadsprojekt. Vårt resultat visar på att kontakter med gemenskap och delaktighet är starka
band som är av största betydelse för arbetslösa människor. Det finns stora likheter i vårt resultat
och den tidigare forskningen där deltagare beskriver makten och diskriminering men även vilka
faktorer som de upplever som betydelsefulla för att få ett arbete i framtiden. Vi anser därför att
arbetslöshet idag är ett stort samhällsproblem som riskerar att sprida sig på andra områden, där
människor är utsatta i olika sammanhang. Det vore intressant att exempelvis utforska hur den
arbetslösas omgivning påverkas.
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10 Bilagor
10.1
10.2 Brev till projektets deltagare

VILL DU DELTA I EN INTERVJU?

Vi är två studerande på Högskolan Väst som går det Socialpedagogiska programmet.
Under våren 2015 skriver vi vår c-uppsats som handlar om vad man som deltagare tycker om
att delta i ”X-projektet”.
Nu söker vi därför personer som vi kan intervjua om hur de upplever sitt deltagande
I ”X-projektet.
Intervjuerna tar cirka en timme och du kommer att få vara anonym.
Detta innebär att det du berättar kommer att behandlas enligt regler om konfidentialiteten och
sekretess.
Vi kommer sedan att använda intervjuerna som underlag när vi skriver C-uppsatsen.
Vi kommer inte publicera ditt namn och bara vissa utdrag ur intervjuerna så att du är anonym.
Om du vill delta så skriver du ditt namn och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.
Lägg det sedan i medföljande kuvert så att du fortfarande är anonym.
Är det något du undrar över så kan du ringa:
Mats: 070-39 39 521
Viola: 070-546 27 62
Med vänlig hälsning

Viola Juric

Mats Wiking
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10.3 Informerat samtycke

Projektets titel:
Att delta i ett arbetsmarknadsprojekt
Studieansvarig/a:
Viola Juric och Mats Wiking

Datum:
2015-03-09
Studerar vid Högskolan Väst
Utbildning: Socialpedagogprogrammet

Jag har muntligen informerats om syftet med intervjun och tagit del av bifogad
skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag
när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:
Datum:
……………………………………………………………………………..
Deltagarens underskrift:
……………………………………………………………………………..
Deltagarens telefonnummer:
……………………………………………………………………………..
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10.4 Intervjuguide
Bakgrund
Berätta lite om dig själv
Ex. Ålder, skolbakgrund, tidigare arbete, familj, vänner, fritidsaktiviteter, boende
Hur kom du till Sverige?
Kan du berätta om hur du trivs i kommunen?
Berätta om hur du kommer sig att du är med i projektet?
Vad visste du om projektet innan du började?
Att vara en del i projektet
Berätta lite om vad ni gör i projektet?
På vilket sätt är du med och planerar vad du skall göra i projektet?
Berätta vad du tror projektet betyder för dig
Är det något som du tycker betytt speciellt för dig?
Vad tycker du är bäst i projektet?
Vad är mindre bra i projektet?
Om du skulle ändra något i projektet vad skulle det vara?
På vilket sätt tror du att projektet kan hjälpa dig att få ett jobb?
Samverkan
Ett av syftena med projektet är att du inte skall skickas runt mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan. Utan att verksamheten här skall hjälpa dig när det blir samarbetsproblem.
Hur upplever du samarbetet idag mellan kommunen och projektet?
Om det blivit bättre, vad har blivit bättre?
Om det blivit sämre, vad har blivit sämre?
Har du något råd till arbetsförmedlingen, kommunen eller försäkringskassan?
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11 Ansvarsfördelning
Hela vår studie har varit ett arbete där vi tillsammans har haft olika ansvarsområden, men där
vi sedan gemensamt fått bearbeta vårt material. Vi anser att vi har haft lika mycket ansvar för
de olika delarna i vår uppsats och hjälpts åt med att ibland vara ”hästen” och ibland vara ”vagnen”. Hela vår forskningsprocess har varit upp och ner men där vi har tagit vara på det som var
och en har varit bra på. Vi ser hela vårt arbete som ett fruktbart exempel på socialpedagogik,
där vi har ingått i en gemenskap tillsammans och fått vara delaktiga på lika villkor.
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