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Abstract 

The purpose of this study was to illuminate participants of the Swedish labor market program 

(Sw. Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) experiences of and perspectives on the program. To 

strengthen the understanding of the study, we used the concepts of norms and normality. The 

empirical data consisted of six qualitative interviews with participants from JOB. The 

interviews were presented as individual narrative stories. 

From the study results we were able to distinguish three themes that all the participants of the 

interviews highlighted in their stories. The participants stressed a/ the importance of an 

employment and the need to have a job, b/ their economic vulnerability and c/ increased 

contact and understanding from their advisers from the Swedish employment agency (Sw. 

Arbetsförmedlingen). 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin som ställde 

upp på intervjuer med ett stort engagemang och en positiv inställning. Vi önskar er all lycka 

till och hoppas att ni så snart som möjligt kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill också 

tacka vår handledare Johan Cronehed för den vägledning som han gett oss under arbetets 

gång. 

Ett speciellt tack riktas till Besmira och Elin som korrekturläst vårt arbete och kommit med 

konstruktiv kritik.  

Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete med många skratt som hjälpt oss att arbeta 

vidare när det har varit kämpigt. 

 

Shkurta Durmishaj & Malin Svensson 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om deltagarnas syn på ett arbetsmarknadspolitiskt program som vänder 

sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden i minst 14 månader. Vi vill genom denna 

studie belysa deltagarnas röster och genom deras egna berättelser ta del av deras tankar, 

upplevelser och uppfattningar av Jobb- och utvecklingsgarantin. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Arbetets betydelse  

Sverige har länge ansetts vara en välfärdsstat med ständiga utvecklingsfaser (Salonen & 

Ulmestig 2004:13). Tryggheten och orsaken till dessa utvecklingar har bland annat grundat 

sig i att alla Sveriges invånare ska ha ett arbete. För att det svenska sociala skyddsnätet ska 

fungera korrekt är det en grundläggande att så många som möjligt av befolkningen har ett 

arbete och på så vis är självförsörjande (ibid). 

Som en följd av de olika utvecklingsfaser som Sverige genomgått har en tydligare och 

strängare arbetsmarknadspolitik vuxit fram genom utvecklingen av olika 

arbetsmarkandspolitiska program. De politiska förändringarna ledde till att ett större ansvar 

rörande arbetssökande lades på den enskilda individen. Kraven för att erhålla stöd höjdes och 

en skyldighet till att ha ett arbete skapades (Salonen & Ulmestig 2004:13). Att ha ett arbete 

blev en viktig del i individers roll i samhället och de invånare som inte lyckades uppfylla de 

höjda kraven kunde känna sig misslyckade och utanför (ibid).  

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som vänder sig till 

arbetslösa som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under 14 månader eller mer. Syftet med 

programmet är att deltagarna genom individuellt anpassade aktiviteter ska få hjälp att hitta ett 

passande arbete. Programmet består av tre faser som ska hjälpa den arbetslöse att få nya 

erfarenheter, erfarenheter som leder till ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2014). 

Avsikten med Jobb- och utvecklingsgarantin är att individer genom kartläggning, coachning, 

arbetspraktik, arbetsträning och sysselsättning ska komma ut på arbetsmarknaden och på så 

vis få ett arbete. Genom detta ska individen bryta beroendet av välfärdssystemet, bli 

självständig och ta ansvar över sin situation (Salonen & Ulmestig 2004:13). 
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1.1.2 Aktivering 

Arbetsmarknadsstyrelsen hade tidigare ansvaret för aktivitetsgarantin (motsvarande dagens 

Jobb- och utvecklingsgaranti). På arbetsmarknadsstyrelsen vilade även ansvaret för 

arbetsmarknadsprogram med olika åtgärder, utbildningar och individuellt anpassade program 

för arbetslösa. Som en följd av den höga arbetslösheten som fanns under 1990-talet var 

kommunerna tvungna att ta ett tydligare ansvar för sina medborgare (Salonen & Ulmestig 

(2004:7). De medborgare som saknade arbete samt socialförsäkring var tvungna att ansöka 

om ekonomiskt bistånd. Syftet med den dåvarande aktivitetsgarantin var att genom olika 

aktiviteter engagera de medborgare som saknade arbete. Salonen & Ulmestig (2004:7) 

uppvisade i sin studie hur aktivitetsgarantin för arbetslösa bidragstagare har använts av olika 

kommuner. Studien visade att insatser i aktivitetsgarantin skilde sig från kommun till 

kommun. De mindre kommunerna hade svårare att individanpassa resurserna för de 

arbetslösa. Salonen & Ulmestig (2004:53–61) förklarade vidare att denne anpassningsbarhet 

kunde ses på två sätt. Insatsen kunde antingen anpassas efter individens egna behov och 

önskemål eller endast för att den arbetslöse skulle få komma ut på en aktivitet och 

sysselsättas. Från Salonen & Ulmestigs (ibid.) studie framkom att hälften av de arbetslösa 

som varit inskrivna i aktivitetsgarantin har lidit av antingen fysiska eller psykiska 

funktionshinder. På grund av detta har aktiveringsgarantins syfte inte kunnat uppfyllas (ibid.). 

1.1.3 Arbetslinjen och dess användning i praktiken 

Arbetslinjen är ett politiskt begrepp som presenterades i den svenska socialpolitiken på 1920-

talet. Syftet med arbetslinjen var att invånarna skulle ta eget ansvar, komma ut på 

arbetsmarknaden och inte förlita sig på det sociala skyddsnätet. Målsättningen var att aktivera 

de bidragstagare som var bidragsberoende. Invånarna skulle erhålla ett lönearbete istället för 

att använda sig av statens bidrag (Lindqvist & Lundälv, 2013:9).  

Rafael Lindqvist (2013:36), professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, skriver att 

Sverige har genomgått ideologisk utveckling sedan 1920-talet. Lindqvist (ibid.) menar att 

bland annat förändringar i Socialtjänstlagen för cirka tio år sen möjliggjorde att staten kunde 

börja ställa krav på bidragstagarna. Den som uppbar någon typ av ersättning var också skyldig 

att exempelvis söka jobb eller delta i de aktiviteter som Arbetsförmedlingen föreslog. Kraven 
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som ställdes tillsammans med avgränsade ersättningstider kan ses som en ersättning från 

arbetslinje till aktiveringslinje (ibid) 

 

1.2 Problemformulering  

Sverige har, från en stor del av världens länder, länge ansetts vara en välfärdsstat, med låg 

arbetslöshet, hög sysselsättning och stark arbetsnorm. Sveriges befolkning har betraktats som 

arbetare med en hög ambition att arbeta hårt (Johansson & Hornemann Möller, 2009:9–10). 

Den höga arbetsnormen ansågs under en tid vara anledningen till den låga arbetslöshetssiffran 

i Sverige. Arbetslöshetssiffran ändrades dock drastiskt runt år 1990 till Sveriges högsta 

arbetslöshetssiffra någonsin. Anledningen till denna förändring ansågs vara att Sverige, precis 

som övriga länder, hade drabbats av den dåvarande internationella ekonomiska krisen. Till 

följd av krisen blev allt fler arbetslösa och socialbidragstagarna ökade. Detta ledde i sin tur till 

en förändring i den svenska politiska debatten rörande arbetsmarknadspolitiska program. De 

arbetslösa skulle aktiveras och kraven på de arbetslösa höjdes. De arbetslösa ansågs ha en 

skyldighet att arbeta i den mån de kunde, samtidigt som de i vissa avseenden hade rättighet till 

ett arbete. Denna förändring på den politiska arenan innebar dessutom att flera grupper som 

tidigare inte ansetts vara arbetsföra nu i viss mån ansågs vara arbetsdugliga. Begreppet 

aktivering introducerades för de arbetslösa i Sverige (Johansson & Hornemann Möller 2009: 

10-11). 

Jobb och utvecklingsgarantin, förkortad JOB, infördes i juli 2007 och efterträdde 

aktivitestsgarantin. JOB är en del av regeringens reformerande arbetsmarkandspolitik vars 

huvudsyfte är att stärka den så kallade arbetslinjen, samt öka sysselsättningen i Sverige. Syftet 

med JOB är att arbetslösa ska aktiveras och introduceras på arbetsmarknaden. Programmets 

mål är att minska arbetslösheten i Sverige, att aktivera de arbetslösa samt att förhindra 

utanförskap som ett resultat av långvarig arbetslöshet (Riksrevisionen, 2009:13 & 21). Från 

starten år 2007 fram till år 2012 har programmet haft drygt 250 000 deltagare. År 2013 hade 

JOB drygt 99 000 deltagare. Detta visar att antalet deltagare ökar kraftigt år för år. JOB har ett 

kraftigt inflöde av deltagare. Av de totalt 250 000 deltagare från år 2007 till år 2012 har cirka 

44 % av dessa lämnat JOB för att arbeta, antingen osubventionerat eller subventionerat.  

Utöver detta har ytterligare cirka 21 % lämnat JOB av andra anledningar än för att arbeta till 

exempel för studier eller föräldraskap (Liljegren, Martison & Thelander, 2013:10–13). Dock 

visar IFUA, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering (Liljegren, 
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Martinson & Thelander 2013:17–19) att de deltagare inom JOB som lyckas lämna JOB för att 

arbeta, mest troligen återvänder till programmet igen inom loppet av två år. 

JOB har fått mycket kritik bland annat från Riksrevisionen (2009) och från den rapport som 

IFUA. Kritiken berör bland annat det stora antalet deltagare i förhållande till allt för få 

resurser (Riksrevisonen, 2009:69–79). 

IFUA presenterar i sin rapport deltagarnas syn på JOB. IFUA har frågat deltagarna i fas 3 vad 

de anser om faserna 1 och 2 inom JOB. Rapporten visade att fyra av tio deltagare var 

missnöjda med fas 1 samt fas 2. De uttryckte en önskan om mer hjälp i form av 

arbetsmarkandsutbildning, kontakt med arbetsgivare, coaching med mera. Sex av tio deltagare 

i fas 3 upplevde även att de inte fått tillräckligt med hjälp för att söka arbete (Liljeberg, 

Martinson & Thelander, 2013:27–28). Sammanfattningsvis visar rapporten att runt hälften av 

deltagarna i JOB är nöjda med resultatet av deltagandet.  Cirka 20 % är varken nöjda eller 

missnöjda, medan 30 % är missnöjda med JOB som helhet (Liljeberg, Martinson & 

Thelander, 2013:37). 

Sammanfattningsvis har arbetslösa genom tiderna varit en utsatt och mycket fattig grupp 

(Salonen, (2009:55–62 & 80-83). Med åren, samt som en konsekvens av landets ekonomiska 

situation, har synen på arbetslösa sakta ändrats. Arbetslösa har ansetts vara en grupp som 

behöver hjälpas och i vissa fall disciplineras (ibid). Idag ska aktiveringen vara lösningen på 

deras problem. Men hjälper denna aktivering verkligen de arbetslösa?  Har deltagarna i JOB 

en positiv syn på sina framtidsutsikter rörande arbete eller är de negativt inställda? Vilka 

fördomar utsätts gruppen för? Finner de sig själva som utsatta, utanför i samhället? Hur ser de 

arbetslösa egentligen på sin situation?  

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att undersöka JOB- deltagarnas syn på programmet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka deltagares upplevelser av att delta i det 

arbetsmarknadspolitiska programmet JOB. 
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1.4 Frågeställningar 

- Hur ser och upplever deltagarna sin situation och insatsen JOB?  

- Vad förväntar sig deltagarna att JOB ska leda till? 

-  Hur ser deltagarna på sin framtid? 

 

1.5 Begreppsdefinition 

Nedan följer definitioner av ord och begrepp som vi kontinuerligt använder oss av i denna 

studie.  

JOB: Jobb- och utvecklingsgarantin.  

Aktivering: Aktiveras, sysselsättas. 

AF: Arbetsförmedlingen. 

Deltagare: I denna studie definierar vi fas två deltagarna inom JOB som ”deltagare”. 

Arbetslös: Den som inte innehar ett arbete och inskriven på Arbetsförmedlingen. 

2. Metod  

2.1 Metodologiskt avsnitt 

Vår studie vilar på narrativ analys. En narrativ analys kan även benämnas som 

berättelseforskning eftersom fokusen ligger i berättelserna och deras innebörd (Bjurluf, 

2008:37). Det narrativa, berättandet kan uppfattas som en beskrivning utav en händelse, som i 

tur sin har lett till en handling. Med andra ord kan berättandet av händelsen förklara själva 

handlingen som skett när berättelserna av händelsen tolkas (Jacobsen 2007:154).  

Enligt Johansson (2005:18–21) kan vi uppfatta vårt sociala liv som just format utav 

berättelser. Detta innebär att en narrativ (berättande) analys blir baserad på de enskilda 

individernas berättelser, och inte naturen, världen eller omgivningens berättelser (Riessman, 

1993:1-2). Johansson (2005:18–21) menar vidare att individer genom dessa berättelser kan 

förstå och tyda omvärlden. Det problematiska blir att tyda själva innehållet då det endast är 
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händelsens handling som kan tydas och förstås genom en narrativ (berättande) perspektiv/ 

analys. 

Det vi är intresserade av i vår studie är JOB-deltagarnas syn och upplevelse på insatsen. Vi 

finner att genom en narrativ analys kan vi förstå deltagarnas handlingar samt berättandes 

påverkan för dem. Enligt Reissman (1993:1-2) kan det narrativa (berättandet) i sig även 

representera den egna individens tidigare handlingar. Individen skapar genom sitt berättande 

sin identitet. Berättandet bidrar dessutom med att bygga upp och styrka en del utav individens 

identitet. De tidigare handlingarna blir relevanta för vår studie eftersom dessa även formar 

individens social agerande (ibid). Johansson (2005: 94-95) menar vidare att berättande kan 

bidra med lärdom, förståelse och erfarenhet för individen. På så vis kan vi uppfatta att 

berättande dels styr vårt identitetsskapande till viss del, men även styr hur vi som individer 

väljer att agera i sociala sammanhang. 

En annan viktig faktor som har relevans för vår studie är Somers & Gibsons intrigteori 

(Johansson, 2005:95). Somers & Gibson förklarar att människor via sina berättelser kan sätta 

enskilda händelser/ handlingar tillsammans med andra händelser/ handlingar som blir till en 

sammanhängande mening. Den sammanhängande meningen blir vad Somers & Gibson 

benämner som en intrig. Intrig är ett händelseförlopp som dels leder till isolering men även 

skapar material som gör en enskild individs berättelse fullständig, bestämd och innebördsrik 

(ibid). För att göra denna intrig saklig och användbar är både Bjurulf (2008, s.39) och 

Johansson (2005, s.95) är överens om att intrigen utav berättelserna bör ha en utgångspunkt i 

form utav ett eller flera tema.  

Sammanfattande har vi därför valt att i vår studie följa Bjurulf (2008:39) och Johansson 

(2005:95) tankar om intrig och tematiska utgångspunkter. Vi har valt att dela upp 

berättelserna i tre olika perioder:  

1. Hur situationen för deltagarna såg ut innan JOB,  

2.  Deras nuvarande situation av deltagande i JOB.  

3. Deras framtidstänk inom JOB.  

Utifrån detta har vi sedan urskilt tre teman som samtliga deltagare har belyst på olika 

individuella berättande vis. 
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2.2 Val av metod 

För att besvara studiens syfte har vi använt oss av kvalitativ metod. Kvalitativ metod har som 

mål att förstå intervjupersonernas subjektiva erfarenheter med utgångspunkt från personernas 

egna perspektiv (Larsson m.fl., 2005:91).  

För att samla in empiri till studien har vi använt oss av öppna- och semistrukturerade 

intervjuer. Genom de öppna- och semistrukturerade intervjuerna har vi kunnat ta del av 

deltagarnas egna berättelser. Bryman (2011:413) menar att kvalitativa intervjuer har fokus på 

deltagarnas egna intryck och tankesätt. Esaiasson m.fl.(2012:251–252) beskriver att studier 

som använder samtalsintervjuer har en god utgångspunkt till att påvisa oväntade svar men har 

också stora möjligheter att tydliggöra hur en viss företeelse framförs av en viss grupp 

individer (ibid). 

2.3 Urval och avgränsning 

Målgruppen för vår studie var arbetslösa som var inskrivna i JOB fas 2. Vi önskade att 

inkludera deltagare som varit inskrivna inom JOB i cirka ett år. Vi strävade även efter i vårt 

urval att ha en jämn spridning ifråga om kön och ålder. Målet var att intervjua sex deltagare 

inom JOB, varav tre är kvinnor och tre är män. Baserat på studiens tidsram gjorde vi vad 

Aspers (2007:137) kallar ett bekvämlighetsurval och intervjuade deltagare som vi hade en 

geografisk närhet till. 

För att hitta intresserade deltagare kontaktade vi en handläggare på AF. Det fanns en del 

svårigheter i att etablera denna kontakt, eftersom AF var svåra att få kontakt med. Själva 

processen med att få tag i deltagare för vår studie var därför mycket tidskrävande. 

 När vi väl etablerat en kontakt med AF fick vi närvara under ett av deras informationsmöten 

med JOB-deltagare inom fas 2. På informationsmötet fick vi möjlighet att informera om vår 

studie och dess syfte, samt lämna ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi presenterade oss 

själva och studien. Under mötet fick vi även kontakt med fem intresserade och lämpliga 

intervjupersoner. Efter mötet fick vi även e-post från ytterligare en intervjuperson som 

önskade att delta. I efterhand kan vi i enlighet med Bryman (2011:392) se vårt urval som 

målinriktat. 

 Vi gjorde valet att avgränsa oss till fas 2 inom JOB. Anledningen var att vi fann att dessa 

både hade en förförståelse samt en förhoppning på JOB som insats. Detta baserade vi på det 
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faktum att fas 2-deltagarna befann sig mitt i insatsen. Dessa deltagare hade varit inskrivna i 

JOB ett tag och passerat fas 1, men de hade samtidigt en tid kvar innan de skulle nå fas 3 

inom JOB.   

Eftersom det framförallt är deltagarnas berättelser vi är intresserade av i denna studie har vi 

valt att se deltagarnas situationer som en berättelse. Jacobsen (2007:143) lyfter hur en 

situation i sig kan ses utifrån en berättelse. Vi ansåg att fas 2 deltagarnas situationer var mer 

intressanta just för att de befann sig i mitten. Vi är dock övertygade om att deltagarna i fas 1 

och fas 3 situationer också har mycket intressant att berätta, men det ligger utanför vår 

avgränsning. 

Vi fann att varje fas 2 deltagare har en berättelse som började innan de blev arbetslösa, men 

också som arbetslösa och med förhoppning om ett jobb. Sammanfattande ansåg vi därför att 

fas 2 deltagarna var mycket relevanta för vår studie.   

2.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Inför våra intervjuer sammanställde vi en intervjuguide för en semistrukturerad intervju med 

öppna frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden presenterar vi i nästkommande avsnitt, 2.4. 

Precis som Esaiasson m.fl. (2012:265) rekommenderar inledde vi intervjuerna med småprat. 

Det kan skapa en god kommunikation. Esaiasson m.fl. (2012:268) anser även att intervjuerna 

bör hållas på en plats där intervjupersonen känner sig trygg. Baserat på detta valde vi att 

genomföra intervjuerna på de praktikplatser eller de dagliga verksamheter som 

intervjupersonerna deltog i.  

Intervjuerna försökte vi hålla så öppna som möjligt då vi inte ville påverka 

intervjupersonerna. Vi använde vår intervjuguide som stöd då vi såg en risk att glida ifrån 

ämnet om intervjuerna blev för fria och öppna. Intervjuerna varade i cirka 30-40 minuter. 

Utöver ovanstående informerade vi samtliga intervjupersoner om de etiska överväganden som 

vi hade att ta ställning till i samband med studien. Se avsnitt 2.8 avseende etiska 

överväganden. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades 

därefter ordagrant.  
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2.5 Intervjuguide 

Vår intervjuguide innehöll frågeställningar gällande intervjupersonens privata liv, deras syn 

på arbetssituationen samt synen på framtiden (se bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden 

utformade vi efter de teman som vi var intresserade av att undersöka. Vår målsättning var att 

utforma frågorna på ett enkelt, kort och lättbegripligt sätt, vilket förespråkas av Esaiasson 

m.fl. (2012:264).  Trost (2010:25) skriver dessutom att korta och enkla frågor skapar kärnfulla 

och sammanfattande svar som är framträdande för kvalitativa intervjuer, något som vi 

strävade efter i vår studie. 

Samtliga intervjuer påbörjas med frågor om ålder, bakgrund och familjeförhållande för att på 

ett enkelt sätt öppna upp konversationen. Intervjuguidens syfte var att hjälpa oss att få ett 

genomgående samtal. Intervjuguiden skulle även fungera som ett stöd i samtalet. 

Intervjuguiden har inte följts punktligt utan vi har tagit de frågor och ämnen som kommit upp 

efterhand. 

2.6 Tillvägagångssätt vid analysarbetet 

Att intervjua, lyssna på intervjuerna, skriva ut och transkribera dem är en tidskrävande 

process (Bryman 2011:429). Detta är något som vi har haft i åtanke under 

Genom intervjuernas öppna frågor far på detta sätt fått en helhetssyn på de svar som 

framkommit under våra intervjuer och därefter tagit ut återkommande teman och begrepp. 

Dessa har vi sedan kodat och diskuterat tillsammans (Bryman 2011:422). Omarbetningen är 

en viktig del av studien och det är därför viktigt att denna process sker på ett riktigt sätt. Om 

kodningen blir fel kan detta leda till mätfel, vilket i sin tur leder till en sänkt validitet (Bryman 

2011:422). Dessutom kan sådana fel bidra till stora hinder i arbetets gång. Studien kan på 

sådant vis bli problematisk. Vårt mål var att koda på ett sådant sätt att de teman som vi lyfter 

upp i vår studie samt syftet med dessa har ett samband med de aktuella frågeställningarna 

Detta samband har lagts till grund för analysen och fungerat som hjälp för att besvara studiens 

frågeställningar.  

Vi presenterar studiens resultat med hjälp av narrativa berättelser där fokus ligger på 

deltagarnas historier av deras uppfattning av JOB.  Vi introducerar vårt resultat med 

deltagarnas narrativa beskrivningar där temana är deras förkunskaper om JOB, syn och 

upplevelse av JOB och framtidstänk. 
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2.7 Metodens förtjänster och begränsningar 

I denna studie önskade vi att belysa deltagarnas syn på insatsen med hjälp av kvalitativa 

metoder. Genom att använda oss av kvalitativa metoder samt semistrukturerade intervjuer 

finner vi i enlighet med Bryman (2011:371) att vi har fått en djupare och bredare förståelse av 

deltagarnas syn på JOB. Bryman (ibid) menar dessutom att användningen av 

semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren en möjlighet att fånga personernas individuella 

erfarenhet och upplevelser. Eftersom det bland annat är upplevelsen och synen av JOB som 

vår studie är intresserade av föll det naturligt att välja en metod med denna fördel.  

Vi finner vidare att de förtjänster som metoden bidragit med är att vi fått möjligheten att ta del 

av muntliga och utförliga berättelser tack vare en semistrukturerad intervju. Fördelen med 

öppna intervjuer är att vi som intervjuar fått möjlighet att ställa följdfrågor eller be om mer 

utvecklat svar, något som inte är möjligt med kvantitativa metoder. Vi har fått en personlig 

närhet till deltagarna vi intervjuat genom att under intervjuns gång vara genuina med 

deltagarna. Detta har gynnat studien genom att vi på ett enkelt sätt kunnat förstå deltagarens 

svar på frågorna och därmed kunnat följa upp svaren med ytterligare eventuella frågor. De 

öppna intervjuerna har gett oss möjligheter att få en förståelse för deltagarnas inställning och 

perspektiv (Bryman, 2011: 206).  En nackdel med att använda sig av kvalitativa metoder är 

det faktumet att det inte går att frysa en social miljö. Detta innebär att om studies skulle göras 

om på nytt, är det inte säkert att den studien hade fått samma resultat som vår studie (Bryman, 

2011). Dessutom kan det finnas svårigheter i att generalisera studiens resultat. Detta då 

studien endast utgår ifrån sex deltagare av JOB. En liten siffra med tanke på att JOB haft cirka 

250 000 deltagare. En så pass liten grupp kan således inte representera hela gruppen (Bryman, 

2011:369)  

Avslutningsvis kan det faktum att båda författarna deltog under intervjuerna ha påverkat 

intervjupersonen samt deras svar. Vi som författare var medvetna om att den intervjuade 

kunde tolka mötet ur en maktaspekt, där denne kände sig underlägsen. För att förhindra detta i 

den mån vi kunde talade båda författarna med deltagaren innan intervjun startade. 

2.8 Metodens tillförlitlighet 

Vid forskning om aktivering är det betydelsefullt att studier och undersökningar är 

tillförlitliga och aktuella. Vi har valt att belysa begreppet tillförlitlighet för att påvisa 

trovärdigheten i vår kvalitativa studie. Bryman (2011) diskuterar detta begrepp utifrån Guba 
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& Lincoln. Dessa lyfter fyra stycken delkriterier som vi har arbetat utifrån; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet: Eftersom det 

kan finnas många olika sätt att tolka, bland annat, den sociala verkligheten är det av betydelse 

att vi som forskare upprätthåller de lagar och regler som finns kring forskning. Det är även 

viktigt att rapportera resultatet till de personer som deltar (Bryman, 2011:354–355). I vår 

studie har vi därför låtit samtliga deltagare läsa igenom intervjun i sin slutliga form. Detta för 

att undvika missförstånd och feltolkningar. På detta vis skapas en trovärdighet i den aktuella 

studien.  

Överförbarhet: Begreppet överförbarhet innebär att studien bör innehålla så noggranna 

beskrivningar som möjligt rörande genomförandet av den. Detta så att andra personer ska 

kunna bilda sig en uppfattning om huruvida studien kan överföras till en annan miljö 

(Bryman, 2011:355). Därför har vi i vår studie beskrivit tillvägagångsättet noga. 

Pålitlighet: Bryman (2011:47) skriver om validitet som betyder att en studie måste vara 

pålitlig för att vara valid. Reliabilitet innebär att studien är pålitlig när resultatet från studien 

är återkommande. Detta innebär att en studie som genomförts borde få samma resultat varje 

gång den genomförs. Lecompte & Goetz påpekar dock enligt Bryman (2011:352) att detta kan 

vara problematisk för en kvalitativ studie, då de ofta undersöker sociala betingelser som har 

en tendens att ändras med tiden och det inte är möjligt att bibehålla en rådande social miljö en 

längre tid. Pålitlighet är viktigt för att försäkra sig om att forskningsprocessen är fullständig. 

Pålitlighet kan uppnås genom kollegiegranskning (Bryman, 2011:354–356). Genom att båda 

författarna medverkade vid samtliga intervjuer gav detta oss en god möjlighet att utföra 

analysarbetet på ett pålitligt sätt. Båda författarna hade då upplevt samma situation men 

ibland på olika sätt vilket gjorde det möjligt för oss att diskutera med varandra och tolka 

svaren tillsammans. Tillvägagångssättet för intervjuerna klargörs under kapitel 2.3 

Tillvägagångssätt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Begreppet handlar om att forskaren försöker påvisa att 

denna har agerat i god tro. God tro innebär bland annat att egna värderingar eller teoretiska 

inriktningar ej påverkar utförandet eller slutsatsen (Bryman, 2011:354–356). Eftersom vi är 

två författare har vi kunnat hjälpas åt att undvika att komma in på avvikande sidospår eller 

låta förutfattade meningar, personliga värderingar med mera att influera vår studie.  
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2.9 Förförståelse 

Vi har i denna studie varit pålästa kring arbetslöshet, AF och JOB och dess innebörd för att 

vara insatta i ämnet. Vi har också sedan tidigare en förförståelse till ämnet arbetslöshet och 

har under studiens gång kunnat använda detta som en fördel i studien. Vi anser att denna 

förförståelse har gett oss ett bredare perspektiv för att kunna förstå intervjupersonerna. 

Förförståelsen har tillsammans med de intervjuade och deras uttalande hjälpt oss att förstå de 

arbetslösas situation som deltagare inom JOB. Löpande diskussioner har först mellan oss som 

författare för att undvika att vår förförståelse påverkar våra intervjupersoner. 

2.10 Etiska övervägande 

Vi har arbetat efter Brymans fyra etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011:130–132). 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att ha de etiska övervägandena i åtanke, speciellt i en 

kvalitativ studie som denna. Övervägandena bör inkludera bland annat informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och undersökarens egen roll. De etiska övervägandena ska inte 

bara användas under intervjun utan under hela studiens gång. Vi har under studiens gång 

berört och diskuterat människors liv och i somliga fall gått in på frågor som varit personliga. 

Det är därför viktigt att vi varit accepterade inom det fält som varit aktuellt för att kunna 

genomföra vår undersökning (Aspers 2007:62).  

Samtliga krav, eller etiska riktlinjer, har vi uppfyllt genom att informera intervjupersonerna 

om dessa innan intervjuernas genomförande. Vi har under studiens gång gjort vårt yttersta för 

att förvara den data som framkommit på ett varsamt sätt. De uppgifter som framkommit har vi 

avidentifierat på ett sådant sätt att deltagarna i studien blivit anonyma. Vidare har det endast 

varit vi två som skribenter som läst och haft tillgång till det oidentifierbara materialet.  

Nedan förklarar vi kortfattat vad de fyra begreppen inneburit i vår studie. 

Informationskravet innebär att forskaren/ forskarna informerar om syftet med studien samt 

vad dennes deltagande kommer att användas till (Bryman, 2011:131). Detta har vi eftersträvat 

genom att informerat angående vem vi är, var vi kommer ifrån och varför vi utför denna 

studie.  
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Samtyckeskravet betyder att deltagaren i studien själv får bestämma över sin medverkan 

2011:134). Vi har redan från början informerat intervjudeltagarna om att intervjuerna är helt 

frivilliga att delta i. Med ett konfidentialitetskrav menar Bryman (2011:132) att 

personuppgifter hanteras varsamt, säkert och hålls hemliga. Uppgifterna ska förvaras så att 

ingen obehörig kan granska dem (ibid). Vi har informerat samtliga intervjupersoner om att det 

endast är vi två som kommer att hantera det anonymiserade materialet. Samtliga 

anonymiserade intervjuer kommer att förstöras när studien är klar.  

Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in till studien, endast får användas till just 

den studien som avses och ingen annan (ibid). Även detta har vi informerat samtliga 

intervjupersoner om. 

För att öka intervjupersonernas anonymitet har vi valt att använda oss av fiktiva namn. Dock 

är både vi och intervjupersonerna medvetna om att viss identifikation kan ske genom deras 

uttalanden. 

2.11 Arbetsfördelning  

Vi har i vår studie valt att skriva tillsammans då vi ser många fördelar med ett samarbete. Vi 

har genom detta samarbete kunnat diskutera studiens uppbyggnad, struktur, problematik med 

mera. Vårt gemensamma arbete har bidragit till att vi kunnat utbyta tankar och idéer och 

diskutera dessa sinsemellan. Vi har för det mesta skrivit tillsammans vid en dator men också 

arbetat vid separata datorer för att effektivisera vårt arbete.   

Vi har i sällskap med varandra genomfört intervjuerna. Under intervjuerna har en av oss varit 

intervjuledare medan den andre har haft hand om inspelningen samt stödnoterat vid behov. 

Efter intervjuerna har vi transkriberat intervjumaterial avskilt för att sedan sammanställa och 

koda materialet tillsammans. Kodning av material har gjorts utifrån de teman som vi valt att 

lyfta fram. Kodningen har därefter lett oss till studiens analys och slutdiskussion 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som anses relevant för vår studie. Fokus 

ligger på arbetslösas situation genom Sveriges historia men även på avsaknaden av arbetet 

och dess konsekvenser, såsom ekonomisk trygghet och sysselsättning. 
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3.1 Arbetslösas situation genom Sveriges historia  

Arbetslösa har genom historiens epoker alltid varit en utsatt grupp (Salonen, 2009:56–62).  De 

har dessutom ständigt ansetts vara fattiga och i behov utav hjälp. Sveriges som land har alltid 

känt en djupt rotad plikt att ta hand om de som haft det sämre, där bland de fattiga och 

arbetslösa. Hur de arbetslösa fattiga har bemöts och ”hjälpts” genom åren har dock berott på 

vilken era samt ekonomisk situation landet har befunnit sig i. Bland annat har de fattiga och 

arbetslösa setts som hjälplösa, utsatta och i behov av stöd. Det har funnits en förståelse för 

deras situation och en vilja att hjälpa istället för att åtgärda. Detta har dock ändrats med tiden, 

i takt med samhällets förändringar. På 1800-talet började de fattiga att ses mer som en 

belastning. De arbetslösa ansågs vara lata, odugliga och ibland även kriminella. Detta ledde 

till att vuxna, arbetsdugliga män utan arbete, inte var berättigad fattigvård då dessa inte längre 

uppfyllde de kriterier som fattiga. Istället för att hjälpa de arbetslösa var målet att disciplinera 

dem. 1800-talets lösning på problemet var tvångsarbete. Detta kan ses som tidig form ut av 

aktiveringspolitik på arbetsmarknaden, men påvisar även hur en utsatt grupp blir ännu mer 

utsatt då denne bemöts hårt och med fördomar (Salonen, 2009:56–62).  

Begreppet aktivering växte fram i Sverige på 1990-talet då arbetslösheten ökade kraftigt 

(Johansson & Hornemann Moller, 2009:14–17). Just begreppet aktivering används mycket 

internationellet och begreppet kan ha många betydelser samt närliggande termer. 

Aktiveringen blev en politisk strategi mot arbetslöshet. De arbetslösa skulle helt enkelt 

aktiveras och alla möjligheter som existerade skulle uttömmas innan den arbetslöse blev 

berättigad ersättning. Aktivering kunde i viss mån anses som en politisk bred uppsättning av 

insatser mot en mängd av socialt missförhållande, där arbetslöshet förknippades med 

utanförskap (ibid). 

Argumenten till varför aktiveringspolitiken är givande och bra för länder med arbetslöshet är 

många. Bland annat menar förespråkaren enligt Giertz (2009:175–177) att aktivering hjälper 

individen till självförsörjande samtidigt som bidragskostnaderna för samhället minskar. Giertz 

(2009:175–177) menar vidare att det dock kan finnas dolda motiv i sådana motiveringar.  De 

dolda motiven kan exempelvis handla om att arbetsgivaren och samhället vinner på aktivering 

rent ekonomiskt medan de arbetslösas ekonomiska situation inte förbättras. Exempelvis har 

bidragskostnaderna i USA på sådant vis minskat, samtidigt som deltagarna står kvar på 

samma ekonomiska plan, eller i somliga situationer fått det sämre. Aktivering kan också i 

somliga situationer användas för att försvåra missbruk av bidrag (ibid). 
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Aktivering kan på så vis både ses som kränkande för individen, då det kan uppfattas som att 

individens självbestämmande inkräktas.  Men det kan även uppfattas som positivt i den mån 

att samhället tar ansvar för individens välbefinnande och utveckling (Johansson & 

Hornemann Moller, 2009:23–24). 

Sveriges regering använder gärna ovanstående argument (Johansson & Hornemann Moller, 

2009:23–24). Dock har regeringen även länge framhävt att arbete kan hjälpa till att motverka 

utanförskap. Rörande utanförskap och arbetslöshet har Sveriges regering länge hävdat att 

dessa går ihop. Den svenska regeringen menar att för att en person ska bli integrerad i det 

svenska samhället krävs ett arbete. Politikerna hävdar att om en person som står utanför 

samhället finner arbete, kommer resten av dennes problem att lösa sig själva, eftersom arbete 

är dörren in till samhälle (ibid). 

Dock finns det studier som påvisar det motsatta. Det finns arbete som snarare stjälper än 

hjälper en person i samhället. Ett exempel är om arbete där personen i fråga får dåligt betalt. 

Detta kan leda till att personen får en låg status samhället, och inom somliga samhällsarenor 

också hamnar utanför på grund av sitt arbete (Johansson & Hornemann Moller, 2009:23–24). 

3.2 Arbetslösa- En utsatt grupp 

Enligt IFUA:s rapport (Liljeberg, Martinson & Thelander, 2013:8–13) är deltagarna inom 

JOB en utsatt grupp på arbetsmarkanden. Deltagarna har varit inskrivna i drygt två år, vilket 

är ungefär dubbelt så länge som de som är öppet arbetslösa. Enligt IFUA:s rapport har en 

majoritet av JOB-deltagarna någon form av funktionsnedsättning som också medför en 

nedsatt arbetsförmåga. Snittåldern är runt 42 år.  IFUA (2013) påvisar och poängterar att 

JOB-deltagarna som grupp befinner sig långt ifrån arbetsmarkanden och har gjort detta en tid. 

Deltagarna kan även ses som utsatta på ett ekonomiskt plan när de är arbetslösa. Detta 

eftersom de tas ifrån möjligheten att vara självförsörjande (Bolinder, 2006: 6). Lönearbetet 

har i dagens samhälle ett högt värde, speciellt hos någon som är arbetslös. De arbetslösa 

befinner sig dessutom i en icke önskvärd situation, som de ibland inte kan påverka. Bolinder 

(2006:06) presenterar i sin avhandling, ”Handlingsutrymmets betydelser för arbetslösas 

upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser” Jahopdas teori om arbetets funktioner. Att 

ha arbete sägs utifrån denna teori ha såväl manifesta funktioner som latenta. Arbete ger 

manifesta funktioner så som ekonomiska resurser och en materiell trygghet för individen. 

Arbetets latenta funktioner ger däremot individen tidstruktur, regelbunden aktivitet, social 
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status och identitet. Detta innebär att när en individ erhåller arbete bildar sig individen en 

strukturerad, välmående vardag som innebär bland annat ekonomisk trygghet. Däremot kan en 

individ utan dessa delar finna sin vardag som mindre tillfredställande och osäker (ibid). 

Bolinder (2006:6) menar också att arbetsmotivationen spelar in på hur en arbetslös individ ser 

på sin situation. Om den arbetslösa inte har någon större arbetsmotivation är det inte helt 

ovanligt att dessa känner sig mindre utsatta än en individ med hög arbetsmoral som saknar 

arbete. Bolinder (2006:6-7) berör även Warrs vitaminteori. Vitaminteorin presenterar nio 

olika psykiska påfrestningar i samband med arbetslöshet hos individen. Däribland finns 

enformigt liv, ökning av psykiska farliga aktiviteter, osäkerhet om framtiden, begränsningar 

av personlig kontakt med mera. När en individ finner sig själv i arbetslöshet är det inte 

ovanligt att denne saknar stabilitet och trygghet. Dessutom hotas dennes välbefinnande lika 

mycket som dennes strukturerade vardag (Bolinder, 2006:6-7). 

3.3 De arbetslösas upplevelser av sin situation 

De arbetslösas syn på sin situation samt sina chanser till att få ett arbete kan både förvåna men 

även påverka deras egen situation. Bolinder (2006:13) visar i sin avhandling hur förväntningar 

om arbete kan påverka individens psykiska välbefinnande. En individ som har stora 

förväntningar och förhoppningar om arbete och ser en chans att inom kort erhålla ett arbete 

mår ofta psykiskt bättre. Detta eftersom de inte ser sin situation som speciellt betungande 

(Bolinder, 2006:13). När det handlar om chanserna till arbete och hur de arbetslösa ser på sina 

situationer beskriver Bolinder (2006:13–14) att de som varit arbetslösa en längre period är 

ofta den grupp som haft störst arbetsförväntningar. En längre tids arbetslöshet kan ingiva en 

större motivation till att arbeta, dock ser de arbetslösa både ålder och handikapp som något 

negativt som påverkar deras chanser till arbete (Bolinder, 2006:13–14).  

Hur de arbetslösa upplever sin situation har dessutom en koppling till aktiveringen. Hur aktiva 

de är i sin strävan samt sökande efter arbete beror på hur de upplever sin nuvarande situation, 

samt arbetsmöjligheter. En individ som anser sig har höga möjligheter till arbeta är också dem 

som är mest aktiva i sitt arbetsletande. Individer som däremot upplever svaga utsikter till 

arbete är mindre aktiva och mindre engagerade i sökandet på arbete. Dock visar studier att de 

individer som i högsta grad söker arbete är de som lider av psykisk ohälsa. Här kan det finnas 

ett samband med arbetsmoralen och motivationen. Detta då de som är mest motiverade till 

arbete och söker mest är ofta de som mår sämst av att inte arbeta. Detta leder till att arbetslösa 
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skapar så kallade anpassningsstrategier. De som inte mår dåligt över sin situation som 

arbetslösa anpassar sig efter denna och bestämmer sig enligt Bolinder (2006:14–15) till att 

acceptera sin position som arbetslös. 

3.4 Att vara arbetslös 

De olika förutfattade meningarna som finns i samhället angående de arbetslösa kan dras i 

paralleller till hur de arbetslösa individerna uppfattar sig själva (Rantakeisu, Starrin & 

Hagquist, 1996:93–109). Hur individen själv väljer att se på sin arbetssituation kan med andra 

ord både vara kopplad till individens egen syn av situationen, men även samhällets 

uppfattningar. Enligt Rantakeisu m.fl. (ibid) finns det en norm i samhället som säger att en 

respekterad individ ska ha ett lönearbete. Ett lönarbete kan i viss mån betraktas som det 

korrekta uppförandet i samhället. Det normala blir att ha ett arbete och att som individ i 

samhället vara självförsörjande. Konsekvensen blir att de som saknar arbete uppfattas av de 

övriga ”normala” i samhället, som avvikande. Att vara arbetslös ses som skamligt (ibid).  

De förutfattade meningarna som skapas mot gruppen arbetslösa för med sig en 

stigmatiserande och nedvärderad inverkan på individerna som saknar arbete (ibid).   

I början av detta avsnitt nämndes Salonen (2009:56–62) och hans argument om att arbetslösa 

genom historien vanligtvis ansetts vara en fattig kategori. Starrin (2008: 281-290) instämmer i 

Salonens (2009:56–62) argument, och hävdar vidare att arbetslöshet går hand i hand med 

fattigdom.  För att arbetslösa ska klara sig ekonomiskt i samhället krävs hjälp från just 

samhället. De arbetslösa får därför hjälp i form utav olika sorters bidrag samt bistånd. Att vara 

bidragstagare kan dessutom påverka samhällets syn och förutfattade maningar om den 

arbetslöse ytterligare. Starrin (ibid) beskriver hur bidragstagandet kan ses som skamligt, och 

hur detta i sin tur ökar fördomar gentemot arbetslösa ytterligare. I kommande rubrik kommer 

begreppet skam att förklaras utförligare. 

3.5 Att vara beroende 

Att vara arbetslösa i dagens samhälle innebär inte bara en utsatt situation utan även att den 

arbetslösa indirekt finner sig beroende av samhället för att överleva då denna saknar inkomst. 

Individen som befinner sig i en arbetslös situation är inte oberoende utan beroende. Just 

begreppet beroende har länge varit ett skamligt begrepp i västvärlden. Det finns många 

fördomar och förutfattade mening gentemot individer som är beroende av insatser och bidrag. 
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Att vara beroende utav hjälp från samhället inger en dålig klang som kan antyda på att 

individen bland annat har ett misslyckat liv. Dessutom finns det teorier om att en arbetslös 

individ blir mer stjälpt än hjälpt av bidrag då uppmuntrat bidragstagare till att utnyttja system 

och leva på bidragen. Dock är det enligt Angelins (2009:133–136) avhandling ” Den dubbla 

vanmaktens logik- En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagare bland unga 

vuxna” många unga vuxna som inte delar den uppfattningen. Många av dessa ställer sig 

positiva till ett bidrag men menar att bidraget varken inger en ekonomisk trygghet eller 

bekvämlighet. Istället ses bidrag som en stämpel på att individen hamnat utanför (ibid). 

I intervjuer som förts med bidragstagare är skam ett centralt begrepp. De som är 

bidragstagande och inte självförsörjande uppfattar sig om exkluderade och underordnade. Att 

få bidrag kan ses om ett erkännande på deras oduglighet till att exempelvis finna arbete 

(Angelin, 2009:173–186). 

Dessutom kan bidrag ses som en disciplineringsåtgärd inom aktiveringspolitiken. Om de 

arbetslösa ej uppfyller kraven, och gör vad som önskas, får dessa inga pengar. Eftersom 

arbetslösa saknar en ekonomisk inkomst leder detta till att de blir tvingande/ disciplinerade till 

att lyda. (Angelin, 2009:155–156) De blir på detta vis underordande återigen och kan i 

somliga fatt även bli utnyttjade exempelvis på praktik som billig arbetskraft. Ännu en gång 

blir de arbetslösa en utsatt grupp (Angelin, 2009:156–157). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt ett normalitetsperspektiv. Vi finner att vi genom en 

narrativ analys och begreppet normalitet kan erbjuda läsarna av denna studie en förståelse för 

hur deltagarana inom JOB’s fas 2 upplever insatsen samt sin situation. Normalitetsteorin 

valde vi då vi uppfattar att arbetslöshet inte var en önskvärd situation och på somliga plan kan 

ses som normbrytande och avvikande. Vi baserar denna slutsats på den information vi funnit i 

avsnitt 3. Tidigare forskning. Teorin hämtas i Kerstin Svenssons (2007) antologi ”Normer 

och normalitet i socialt arbete”. 

4.1 Normer och normalitet 

I antologin ”Normer och normalitet i socialt arbete” skriver Kerstin Svensson (2007) om 

ordet normal och vad detta innebär i socialt arbete. Ordet ”normal” betyder ”vanlig” eller 

”typisk”. Enligt Svensson (2007:17) är normal ett ord som beskriver vad som är ett 
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eftertraktat beteende i samhället samt hur vi kan uppnå detta genom att följa de bestämda 

företeelserna i samhället. För att vara ”normal” i ett samhälle, måste de bestämda normerna 

samt ideal som samhället och omgivningen skapat följas (ibid). Normaliteten är dock aldrig 

likartad vilket innebär att alla människor inte alltid erhåller samma normer. Detta innebär att 

det kan finns skiljaktigheter i vilken norm som bör följas beroende situationen. Dessutom kan 

en norm gälla vid en situation/ händelse och en annan norm vid en annan situation/ händelse. 

Vissa normer gäller när vi arbetar och är på arbetsplasten medan andra normer gäller i vårt 

hem (Svensson, 2007: 19). 

Enligt Svensson (2007:19) finns det tydliga riktlinjer för hur ett samhälle ska fungera. 

Normerna i ett samhälle kan ses som samhällets pelare. Om det sker något avvikande 

observeras detta omgående av det ”normala” i samhället. Det avvikande tillkallar de 

normföljande människornas uppmärksamhet och varnar dessa för det avvikande. Samtidigt 

kan det avvikande beteendet öppna upp vägar för utveckling och förändring. På samma gång 

som något ovanligt sker, tänker och handlar människor precis som de förväntas göra 

(Svensson, 2007: 19).  

Som människor i ett samhälle kollektiviseras vi i vad som är normalt och vad som inte är 

normalt. Vi testar och undersöker olika sätt att vara och olika sätt att tänka i mötet med 

varandra och skapar på så sätt en normalitet. Den franske filosofen Michel Foucault 

(Svensson, 2007:20, se även Foucault, 1976) benämner normaliteten ungefär som att 

individerna i samhället följer den förväntade normen, där de handlar och tänker på det sätt 

som de förväntas göra. Foucault (ibid) framställer normaliteten som en konstellation av makt 

och vetskap, varpå makten utökar kunskaperna och kunskaperna utökar makten. Foucault 

påvisar att makten och kunskapen leder oss till det normala som i sin tur hjälper oss att 

upprätthålla det normala (ibid). 

Svensson (2007:20) beskriver vidare normen som en oskriven regel som inte finns i 

lagstiftningen, men som trots detta förväntas följas av människorna i ett samhälle.  Normer är 

således ett ideal, en förväntan och en oskriven regel. Normen är något som vi lever med och 

lär oss. Normer för människor samman men avgränsar dem också. Det som kännetecknar 

normer är att de är självklara, föränderliga och beror på situation och plats. Normer är med 

andra ord som en tumregel. När människor samspelar med varandra skapas det mönster 

angående vad som är normalt samt vilket beteende som är önskvärt. Normerna kan på så sätt 
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ses som sociala anordningar. Följer människorna i ett samhälle inte normerna anses detta som 

onormalt (ibid). 

5. Presentation av deltagarna 

Intervjupersoner och deras enskilda berättelser presenteras var för sig, i avskilda avsnitt. 

Därefter kommer resultatet samt våra tolkningar av deltagarnas berättelser att presenteras i ett 

eget avsnitt.  

Anna: Kvinna i 25-årsåldern som är uppvuxen i en mellanstor stad i Sverige. Hon har tagit 

studenten och gick inriktning hotell- och restaurang på gymnasiet. Anna har efter sin 

gymnasietid varit arbetslös från och till. Anna är för tillfället arbetslös och inskriven i JOB 

sedan cirka sju månader tillbaka.  

Bertil: Man i 30-årsåldern som föddes i södra Europa men flyttade till Sverige år 1998. Bertil 

saknar gymnasieutbildning eftersom han valde att avsluta sina gymnasiestudier för att kunna 

arbeta. Bertil har varit arbetslös till och från i snart tre år. Han har omfattats av JOB i cirka ett 

och ett halvt år.  

Cecilia: Kvinna i 50- årsåldern som är född och uppvuxen i södra Europa men flyttade till 

Sverige år 2004.  Hon har både grund- och gymnasieskolsutbildning från hemlandet och har 

studerat svenska för invandrare i Sverige. Cecilia har varit arbetslös och har från och till, i 

snart ett år, omfattats av JOB.  

Daniel: Man i 45- årsåldern som är född och uppvuxen på landsbygden men bor nu i en 

mellanstor stad i Sverige. Han har gått ut grundskolan men inte gymnasiet då han valde att 

avsluta sina gymnasiestudier och började arbeta direkt efter grundskolan. Daniel blev 

arbetslös första gången 1998, och var då arbetslös i cirka ett år. Därefter fick han ett nytt jobb 

som varade till år 2013. Daniel har omfattats av JOB i snart ett år.  

Eva: Kvinna i 30- årsåldern som föddes i utomlands och flyttade till Sverige vid fem års ålder. 

Eva har tagit studenten och gick inriktning samhälle på gymnasiet. Eva har sedan studenten 

varit arbetslös från och till. För närvarande är hon inskriven i JOB. Hon är osäker på hur länge 

hon har deltagit i JOB, men gissar på lite mer än ett år.  



25 
 

Fredrik: Man i 30- årsåldern som är född i södra Europa men flydde till Sverige år 1999 på 

grund av krig i sitt hemland. Han har gått ut gymnasiet och läste inriktning måleri. Fredrik 

blev arbetslös för fem år sedan. Fredrik är sedan ett år inskriven i JOB.  

Nedan tabell visar sammanfattande information om intervjupersonerna.  

Intervjuperson Ålder Kön Arbetslös i 

tid 

Inskrivna i 

JOB 

Nuvarande 

situation 

Anna 25 år Kvinna 1 år  7 månader Daglig 

verksamhet 

Bertil 30 år Man 2,5 år 1,5 år Praktik och 

daglig 

verksamhet 

Cecilia 50 år Kvinna 2 år 1 år Daglig 

verksamhet 

Daniel 45 år Man 1,5 år 1 år Praktik 

Eva 30 år Kvinna 2 år Ca 1 år Daglig 

verksamhet 

Fredrik 30 år Man 3 år 1 år Praktik 

 

6. Resultat och narrativ analys 

Med hjälp av kodningen har vi kunnat överföra deltagarnas svar till våra frågeställningar. Vi 

kommer i nedan avsnitt att presentera resultatet av intervjuerna genom att återge deltagarnas 

berättelser och citat. Vi presenterar resultatet på följande vis för att göra det enklare för 

läsaren att förstå deltagarnas berättelser. 

6.1 Annas berättelse 

Tiden före JOB 

Innan Anna blev arbetslös studerade hon inriktning hotell- och restaurang på gymnasiet. Hon 

arbetade då som timanställd på ett vårdboende för äldre. Efter studenten arbetade hon som 

kock och som lagerarbetare i cirka ett år. Under denna period var Anna inte så påläst om 

arbetslöshet och vad det innebar. Hon ansåg inte att det var något som skulle påverka henne 

eftersom hon medvetet valt hotell- och restaurang inriktningen för att säkerställa att hon skulle 

få ett arbete direkt efter studenten. Anna skadade sin rygg vid ett lagerarbete. Hon var inte 

medveten om att skadan skulle bli permanent och lyssnade därför inte när andra i hennes 

närhet påpekade att hon skulle ta hand om sig själv. Anna säger såhär: 
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Jag jobbade mycket för att jag ville ha mycket pengar och för att jag var osäker 

på när jag skulle få jobba igen i och med att jag bara var timmis. Jag hade ju ont 

i min rygg och så med jämna mellanrum och folk sa ofta till mig ”ta det lugnt 

och grejer” men jag tänkte det e bara min rygg, vem bryr sig. 

Efter några månader blev smärtan i ryggen för mycket för Anna och kort därpå kunde 

företaget inte erbjuda Anna fler timmar att arbeta. Anna fick efter en tid även smärtor i 

magen. Dessa uppsökte hon läkarvård för. Smärtorna har Anna än idag kvar, dock har inte 

funnit någon orsak till hennes buksmärtor. Både rygg- och buksmärtorna gjorde det svårt för 

Anna att hitta ett lämpligt arbete. Men det var inte bara arbetssituationen som blev lidande, h 

hennes sociala omgivning blev även den lidande då Anna inte klarade av att umgås med 

vänner och bekanta på grund utav hälsoproblematiken. Anna beskriver det själv såhär: 

Alltså allt kom som en chock. Först fick jag ont i ryggen och sket i att kolla upp 

det som sen bara blev värre. När jag sen inte fick fler timmar från lagret så blev 

jag arbetslös och började då få ont i magen. Min omgivning fattar inte riktigt 

vad som sker med mig och min situation och de har inte heller någon förståelse. 

Hur mycket jag än förklarar och försöker rita upp det för dem. 

Anna berättar att hon via sin pojkväns far, som arbetar på Arbetsförmedlingen, kom i kontakt 

med en arbetsförmedlare. Hon visste då inte mycket om Arbetsförmedlingen eller dess 

insatser. Hon visste inte heller om att JOB existerade och blev introducerad till JOB när hon 

varit inskriven på Arbetsförmedlingen i cirka ett år. Anna berättar att hennes arbetsförmedlare 

tyckte att JOB passade Anna och hennes behov då hon hade nedsatt arbetsförmåga som en 

konsekvens av hennes hälsotillstånd. Vid frågan om Anna fick tillräckligt med information 

om JOB svarar hon såhär: 

Alltså jag vet inte så mycket om JOB eller Arbetsförmedlingen i sig förutom att 

det ska hjälpa mig hitta ett arbete eller en praktikplats. Jag var typ tvungen att gå 

med för att få behålla det bidrag jag får. Men jag fick ju inte någon direkt 

presentation av vad som skulle ske eller så utan det var mer ett informationsblad 

och sen tack o hej, välkommen på måndag.  

JOB:s Innehåll 

Anna har varit inskriven i JOB i cirka sju månaders tid och går måndag till fredag på den 

dagliga verksamheten. Anna uttrycker att hennes kontakte med sin arbetsförmedlare är dålig. 
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Hon berättar att hon försökt ta kontakt med sin arbetsförmedlare flera gånger utan framgång. 

Hon får bara kontakt när arbetsförmedlaren kontaktar henne i något syfte.  

Upplevelser av JOB: 

Vid fråga om hur Anna upplever JOB svarar Anna enligt nedan: 

JOB är väl helt OK. Jag ligger ju inte bara hemma som jag gjorde innan utan nu 

kommer jag i alla fall ut och möter folk. Folk som egentligen är jobbiga som fan 

men som ändå ger mig något tillbaka. 

Anna berättar vidare att JOB har gjort arbetsutredningar på hennes fysiska hälsa för att därpå 

bedöma hur mycket hon kommer att kunna arbeta. Hon uttrycker att detta är en bra 

bedömningsform som JOB erbjuder och är tacksam för de utredningar som gjorts och 

fortfarande görs. Anna menar dock att JOB inte levererar som de marknadsför. Hon tycker 

inte att JOB är en insats som ger henne möjligheter att knyta an till arbetsgivarkontakter. Hon 

menar att det är via sin svärfar som hon får tips om eventuella arbeten och inte från JOB. 

Framtidsutsikt 

Anna ser inte positivt på sin framtid eftersom hon fasar över att hennes arbetssituation 

kommer att bli värre. Hon har en känsla av obehag som förvärras för varje dag som går. Anna 

berättar att hon väldigt gärna önskar att ha ett arbete precis som alla andra, och uttrycker 

också hur frustrerande det är att inte kunna arbeta. Dessutom upplever Anna mycket fördomar 

från hennes omgivning. Trots att hon berättar om en rädsla att mista sin vänkrets, orkar hon 

inte längre bry sig om vad vännerna tycker om henne. Hon har inga större förväntningar på att 

JOB kommer att leda till ett arbete för hennes del. I framtiden hoppas Anna att hon ska hitta 

ett passande arbete och kunna få en egen inkomst vilket hon idag berättar har en avgörande 

roll i hennes liv. Hon hoppas också på att få en bättre kontakt med sin arbetsförmedlare och 

hoppas att det sker så snart som möjligt. Hon upplever det som att arbetsförmedlaren inte bryr 

sig om henne och hennes situation, samt att denne saknar förståelse för Anna och hennes 

vardagliga kamp. 
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6.2 Bertils berättelse 

Tiden före JOB 

Bertil har under många års tid arbetat på många olika lager. Han gick aldrig ut gymnasiet 

eftersom han hade arbete och önskade istället att tjäna pengar och utvecklas yrkesmässigt. 

Han berättar att när han arbetade kände han sig självständig i en positiv bemärkelse. Bertil har 

varit arbetslös till och från, senaste gången han blev arbetslös var någon gång mellan år 2011- 

2012. Han berättar att han haft kontakt med AF i olika omgångar men skrevs in i JOB efter att 

ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen i cirka ett och ett halvt år. Hans arbetsförmedlare 

rekommenderade honom till JOB med tanke på hans situation och hans hälsotillstånd. Han 

berättar att han egentligen mår bra och är fullt frisk, men uttrycker sig såhär: 

Hur jag mår? Jag mår bra egentligen men jag ljuger ju om att jag har 

ryggproblem och sömnsvårigheter för att jag ska få mer hjälp. Och ja, jag tror att 

jag kommer få mer hjälp för jag vet att det är så. Många av mina vänner har 

ljugit om sin hälsa och faktiskt fått mer hjälp än andra. Jag tror att när man mår 

dåligt så vill handläggarna hjälpa mig mer.  

Vid frågan om Bertil fick tillräckligt med information om JOB berättar han att han fick gå på 

ett informationsmöte där två arbetsförmedlare berättade om programmet. Han menar att han 

fick information men inte så mycket som han önskade.  

JOB:s Innehåll 

Bertil har varit inskriven i cirka ett och ett halvt år. För näravarande är han ute på praktik och 

daglig verksamhet måndag till fredag. Bertil tycker att hans kontakt med sin arbetsförmedlare 

är bra och han är nöjd med arbetsförmedlarens insats i hans situation. Åsikterna om JOB 

spretar en del. Bertil ansåg i början att JOB var spännande, nytt och intressant, medan JOB i 

nuläget känns tråkigt och motiverande. Han uttrycker sig enligt nedan: 

Det känns inte som om det finns tillräckligt med arbete för alla och det är massa 

jävla strul när man äntligen hittar något som verkar funkar. Och när det blir så, 

så hamnar jag som arbetslös i en sits där jag skiter i vilket, vilket jag ärligt kan 

säga att jag hamnat i många gånger.  
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Upplevelser av JOB: 

Bertil uttrycker att hans syn på JOB är positiv i och med att praktiken och den dagliga 

verksamheten bidrar till en rutin. Han menar att han trots sin situation har något att sysselsätta 

sig med om dagarna, vilket han upplever som positivt. Att göra något om dagarna bidrar för 

Bertils del till meningsfull vardag. Trots detta är han inte helt nöjd med den hjälp han får. Han 

menar att han får mer hjälp genom att ljuga om sitt hälsotillstånd. Dessutom anser Bertil att 

deltagandet i JOB inger ibland ett hopp om att få ett arbete. 

Framtidsutsikt 

Bertil ser trots vissa uttalanden positivt på sin framtid. Han uttrycker att han kan se en klar 

förbättring av sin situation på arbetsmarknaden då han tycker att JOB har hjälpt honom att 

knyta relationer och kontakter till människor på arbetsmarknaden. Bertil har dessutom en 

eventuell chans att få ett arbete på den verksamheten han går till varje dag, vilket han är 

positivt inställd till. Bertil vill dock betona de förutfattade meningarna som finns i samhället 

om arbetslösa.  

Många tycker att vi som går till Arbetsförmedlingen eller har praktik och 

liknande är lata och vill tjäna på det rent ekonomiskt. Jag håller inte alls med om 

det. Det är krävande och jobbigt att vara beroende av någon annan och 

framförallt att vid 30 års ålder leva på att andra som jobbar och du inte gör 

något. Sen räcker pengarna vi får inte till så mycket heller. Vad fan kan man 

göra med 3500kr?  Min situation är helt enkelt inte rolig. Arbetslöshet leder till 

inget liv och vem vill inte ha ett liv? 

6.3 Cecilias berättelse 

Tiden före JOB 

Cecilia har bott i Sverige i nio år och kommer ursprungligen från Utlandet. I hemlandet har 

Cecilia arbetat som butiksbiträde. I Sverige har hon arbetat som lokalvårdare och som 

timanställd inom restaurangbranschen. Cecilia mår bra psykiskt men har en lårbenskada som 

hindrar henne från att kunna utföra olika typer av aktiviteter. Lårbenskadan gör att hon är 

begränsad i hur mycket hon klarar av att bära, samt hur länge hon kan stå upp. Cecilia har 

varit arbetslös till och från och kom i kontakt med AF, efter att ha varit arbetslös i cirka fyra 

månader, via sin handläggare på Lärcentrum. I och med sin begränsade arbetslivserfarenhet 
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och sina språksvårigheter hänvisades Cecilia till JOB. Hon berättar att hon egentligen inte vet 

så mycket om JOB. Hon beskriver situationen med JOB såhär: 

Min handläggare på arbetsförmedlingen sa jag ska gå program för praktik och 

jag sa ok annars försäkringskassa inte ge ersättning och jag inte lön eller pengar 

eller alls. 

Cecilia har svårt att uttrycka sig på det svenska språket, men berättar att hon inte fick så 

mycket information om insatsen. Cecilia förstod bara att insatsen var frivillig, men att hon var 

tvungen att delta för att ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.  

JOB:s Innehåll 

Cecilia har varit inskriven i JOB i cirka ett års tid och går till en daglig verksamhet måndag 

till fredag. Cecilia berättar att hon ibland har kontakt med sin arbetsförmedlare men inte så 

ofta som hon önskar. Hon beskriver kontakten såhär med egna ord: 

Hon brukar skicka till mig brev men inte så mycket, kanske en gång två månad. 

Jag vet inte varför hon inte ringa kanske kontroller om jag mår bra kanske inte 

vill gå mer praktik. 

Upplevelser av JOB: 

Cecilia uttrycker att JOB är en bra insats som ger henne möjlighet att delta i dagliga 

aktiviteter. Hon betonar dock att hon JOB inte gett henne något efter snart ett år. Vidare 

berättar hon även att hon inte fått någon kontakt med någon på arbetsmarknaden, vilket har 

hindrat Cecilia från att knyta kontakt med eventuella arbetsgivare. Hon berättar också att hon 

inte fått den hjälp hon önskar. Hon uttrycker med egna ord: 

Jag är gammal, kan inte bra svenska och kan inte som alla andra. Jag vill hjälp 

kanske ringa chef och fråga kanske städa eller dagis, jag vet inte. 

Med ovan uttalande menar Cecilia att hon känner att hon saknar de förutsättningar som krävs 

för att själv kunna söka ett arbete och ta kontakt med relevanta personer på arbetsmarknaden. 

I frågan om Cecilia ansåg att hennes arbetssituation hade förbättrats sen inskrivningen i JOB 

svarade hon att hon fortfarande är arbetslös och att det säger ganska mycket om JOB och 

hennes situation.  
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Cecilia betonar att JOB saknar möjligheten att få ut deltagarna på arbetsmarknaden samt 

tillräckligt med information om hur hon som arbetslös kan marknadsföra sig själv. Cecilia 

menar att JOB saknar viktiga byggstenar i insatsen. Hon är dock mån om att påpeka att hon är 

tacksam för den hjälp hon har erhållit hitintills. Hon uppskattar även den dagliga 

verksamheten då det inger en viss meningsfullhet i vardagen. Även om hon önskat mer direkt 

kontakt med arbetsmarknaden. 

Framtidsutsikt 

Angående sin framtid ser Cecilia inte speciellt positivt på denna. Hon menar att JOB i sig är 

en bra insats för yngre personer men hon berättar att hon känner sig för gammal och oattraktiv 

för arbetsmarknaden. Hon berättar att hennes liv är i obalans i och med att hon får köpa 

mycket mediciner på grund utav sin höftskada och uttrycker ekonomisk oro. Hon uttrycker sig 

enligt nedan: 

Vad jag ska säga, jag är gammal och inte kan bra svenska och inte bo så länge 

Sverige. Det inte så bra säga chef det också vill ha jobb. Kanske han ta annan 

kvinna som bra svenska o mer bra, sen jag köpa tabletter varje månad 400kr 

kanske mer, gå doktor… mycket pengar kostar. 

6.4 Daniels berättelse 

Tiden före JOB 

Daniel har under sitt livs gång varit arbetslös till och från. Han valde att inte påbörja 

gymnasieutbildningen eftersom ett arbete inom industri väntade på honom efter grundskolan. 

Daniel berättar att han även har arbetat som trädgårdsmästare. Efter en arbetsolycka fick 

Daniel en skada i sin axel. Skadan i axeln ledde till en förslitningsskada i ryggen som idag gör 

att han inte kan stå upp en längre tid. Därför tar Daniel receptbelagd medicin dagligen för att 

klara av sin smärta. Han blev arbetslös första gången år 1998 och var då arbetslös i cirka ett 

år. Därefter fick han nytt jobb som varade till år 2013. Daniel berättar att hans syn på 

arbetslösa innan var annorlunda mot vad den är idag. Innan uppfattade Daniel arbetslösa som 

en grupp lata människor som inte önskade att bidra med något till samhället. Daniel berättar 

om sin son, som en tid innan Daniel själv var arbetslös:  
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Jag sa till min son att han inte kunde gå här hemma och lata dagarna långa. När 

han inte fick ett arbeta antog jag bara att han var lat och oengagerad, men nu 

förstår jag. Att hitta ett arbeta är lättare sagt än gjort. 

Daniels information om JOB var inte så bred. Han berättar att han varit arbetslös flera gånger 

tidigare, men att det först är denna omgång som han blivit introducerad för JOB. Han förstår 

att han kanske inte varit aktuell för insatsen tidigare, men menar att informationen om 

insatsens existens ändå borde funnits, speciellt om vad insatsen går ut på och vad dess syfte 

är. När Daniel blev informerad om insatsen, fann han att information han erhöll var mycket 

bristande samt tunn. Han ställde sig bland annat frågande till hur han skulle kunna få ett 

arbete via JOB.  

Jag är en man i 45- årsåldern med en skada, som har lyckats arbeta i hela mitt 

liv. Men nu befinner jag mig här, och jag undrar hur detta ska hjälpa mig till ett 

arbete? Allt jag önskar är att få leva ett vanligt liv, som jag gjorde innan, där jag 

kunde försörja min familj. Min fråga är bara hur ska JOB kunna ge mig ett 

arbete, när ingen tycks vilja ha mig? 

JOB:s Innehåll 

Daniel har varit inskriven i cirka ett år. Han deltar måndag till fredag i den dagliga 

verksamheten. Daniel är inte nöjd med sin dagliga verksamhet, och har försökt påpeka detta 

för sin arbetsförmedlare som han upplever som nonchalant. 

Det känns som att man är bortglömd här. Ingen vill ha en så då placeras man 

här, så kan samhället säga att de bryr sig om en, fast de egentligen bara vill bli 

av med en. Jag menar min kontakt på arbetsförmedlingen ska väl arbeta för att 

jag ska få det bättre? Men de tycks inte bry sig ett smack om det… de inte 

förstår alls hur det är. Och hur ska de kunna göra det? Jag slår vad om att ingen 

av dessa har varit arbetslösa! 

Upplevelser av JOB: 

Trots detta upplever ändå Daniel insatsen som lite positivt. Han berättar att allt har sina 

fördelar och nackdelar. Enligt Daniel kan JOB mycket väl vara en givande insats för vårt 

välfärdssamhälle. Han menar dock att för en man i hans ålder krävs det kanske lite mer än en 

daglig verksamhet där dem hjälper honom att skriva ett cv. Han berättar att han endast är 
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intresserad av att få ett arbete och tror att JOB hade varit bättre om praktikperioden hade 

kommit lite tidigare. Om praktikperioden hade kommit tidigare tror Daniel att det hade 

underlättat för honom och de andra deltagarna på det vis att dem hade kommit ut i arbetslivet 

och fått möjlighet att knyta arbetskontakter. Detta tror han hade lett till fler arbetsmöjligheter.  

Daniel upplever JOB som mer inriktad för den yngre generationen. Han anser att den dagliga 

verksamheten inte leder till något mer än tidsfördriv. Den dagliga verksamheten får hans 

vardag att gå på rutin, men han blir även påmind om det faktum att han saknar ett arbete. 

Daniel upplever en frustration eftersom han tidigare har arbetat under en lång 

sammanhängande period, men nu står utan arbete. 

Ibland kan jag uppleva en frustration även när jag är på den dagliga 

verksamheten och är sysselsatt. Jag menar, denna verksamhet är egentligen bara 

utkastad tid, där vi inte gör något annat än att fördriva den. Helt plötsligt känns 

det inte som givande. Det kanske är det för de unga, men för mig som har några 

år på nacken är detta bara onödigt. 

Daniel ställer sig helt enkelt frågande till om det inte är så att JOB är mer inriktad till den 

yngre generationen. Han känner att det är dessa individer som insatsens verkar vara utformad 

efter. Han känner sig därför bortglömd och ibland inte lika mycket värd som de andra. Att 

dessutom behövs gå på bidrag är ännu jobbigare. Daniel berättar såhär: 

Att behöva få ett bidrag är tufft. Ni förstår alla i ens bostadsområde vet det, och 

det snackas en del bakom ens rygg. Man får liksom en stämpel. Jag menar jag 

kan inte ens försörja min familj. 

Framtidsutsikt 

Daniel har inga större förhoppningar om sin framtid. Han ser inte ljust på denna då han känner 

sig oattraktiv i arbetslivet. JOB är något som Daniel inte känner är för honom. Han upplever 

en dålig kontakt med sin handläggare, då denne inte tycks engagera sig i hans situation. Han 

anser att han får hjälp, men inte rätt sorts hjälp. Daniel önskar många gånger att framtiden sett 

annorlunda ut och att JOB hade haft några arbeten i sin ”bakficka”. Själv uttrycker han sig 

följande: ”Vem vill egentligen ha en 45- årig man, som saknar utbildning och dessutom har en 

förslitningsskada i ryggen?” 
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6.5 Eva berättelse 

Tiden före JOB 

Eva berättar att hennes utbildningsnivå är gymnasieutbildning, där hon tog studenten med 

kompletta betyg från inriktningen samhälle. Hon började senare att arbetat inom 

restaurangbranschen och som lokalvårdare. Eva blev arbetslös för första gången för cirka två 

år sedan. För cirka ett år sedan blev hon inskriven i JOB. Hon berättar att innan hon blev 

arbetslös kände sig mycket utsatt då hon lider av psykisk ohälsa i form av depressioner. Eva 

berättar att somliga dagar mår hon mycket bra, och det känns som om hon svävar fram på rosa 

fluffiga moln. Andra dagar är det mycket sämre. Hon förstod inte hur hon skulle kunna 

fortsätta att leva sitt liv. Hon kände sig värdelös och oönskad. Eva berättar att det dock inte 

var hennes psykiska ohälsa som var anledningen till att hon blev arbetslös, utan det vara 

restaurangen som hon arbetade på som gick i konkurs. Hennes psykiska ohälsa ställde till det 

för henne när hon skulle söka nytt arbeta, detta eftersom hon inte kände sig motiverad till att 

göra det. De dagar som hon kände sig motiverad fann hon inga arbeta, vilket bara förstärkte 

hennes bild av henne som värdelös och oönskad.  

Människor som inte lider av psykisk ohälsa förstår inte vad det innebär. Och hur 

det tär på den. Det är hemskt att medge det, men mitt största hinder för mig är 

jag själv. 

Eva berättar att hon inte haft några direkta uppfattningar om arbetslösa men hon tror att 

många i vårt samhälle har en förutfattad mening mot gruppen.  

Människor i vårt moderna samhälle har så svårt för att visa ödmjukhet och 

förståelse för andra människor situation. Det är precis som att de måste tror det 

värsta om människor direkt.  Ta exempel muslimer, hur många tar inte förgivet 

att alla muslimer är terrorister, hur många ger egentligen gruppen muslimer en 

ärlig chans? 

Innan Eva blev inskriven i JOB hade hon ingen aning om vad det var för insats och vad 

insatsen innebar. Dock berättar Eva att hon tror att detta beror på att hon själv inte varit 

intresserad och därför inte uppmärksammat insatsen. 
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JOB:s Innehåll 

Eva deltar dagligen i den dagliga verksamheten. Hon berättar att ibland stannar hon hemma, 

och ”sjukanmäler” sig. Detta får såklart konsekvenser eftersom det påverkar det bidraget hon 

erhåller. Att Eva sjukanmäler sig beror på att hon upplever att handläggaren på 

Arbetsförmedlingen inte har tid för henne. Hon berättar att hon ofta känner sig bortglömd och 

värdelös. Eva berättar också att hon hade önskat en tätare och mer personlig kontakt. Hon tror 

att JOB hade kunnat fungera bättre om kontakten mellan handläggare och deltagare varit 

bättre. Just den dåliga kontaken kan påverka Eva negativt. En dag då hon mår psykiskt dåligt 

kan detta bidra till en ännu värre depression, enligt henne själv. Hon berättar även om 

praktiken. Hon upplever att hennes åsikt inte räknas samt att de på plats bara vill bli av med 

henne. 

Upplevelser av JOB 

Jag upplever det bra. Det positiva är att man får vardagen till att gå runt. Jag får 

något att göra och hinner inte riktigt sitta och tänka på hur dåligt jag mår. Ibland 

får jag kontakt med min handläggare och då känns det faktiskt som att min 

arbetssituation går framåt mot ett slut. 

Eva anser att när allt fungerar så är insatsen faktiskt bra, och att den har bra sidor också. Det 

Eva vill se mer av är mer individanpassad verksamhet. Eva har exempelvis inte fått tilldelad 

någon praktisk eftersom hon har en psykisk ohälsa och inte alltid kan närvara. Eva menar att 

om JOB hade varit lite mer flexibel för henne hade det kanske funnits en möjlighet för henne 

att praktisera de dagarna hon mår bättre. Enligt Eva är det dock ingen som verkar tro på en 

sådan förståelse och verksamhet. Eva berättar att hon har försökt framföra detta förslag många 

gånger men att inget händer. Hon tror inte att Arbetsförmedlingen struntar i henne åsikt, utan 

hon uppfattar det mer som att hennes förslag stannar på vägen.  

Framtidsutsikt 

Hur Eva ser på sin framtid är mycket varierande beroende på om hon har en bra eller dålig 

dag. Hur hennes dag har varit kan ibland på den dagliga uppfattningen samt synen av JOB. 

Ibland finns det mycket hopp om framtiden, hon känner att JOB trots allt gör henne 

självständig. En annan dag kan hon uppfatta att JOB gör just det motsatta. Hon menar då att 
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JOB tar ifrån henne sin självständighet och gör henne beroende av dem, ett beroende som hon 

aldrig tycks komma undan. Avslutande säger Eva följande:  

Det är väl att jag själv är rädd för framtiden eftersom det är jobbigt att hitta ett 

jobb. Jag är ju snart 30 år och har varken utbildning eller någon vidare 

jobberfarenhet. Det gör mig orolig. Man är ju rädd för vad som händer när man 

inte har jobb och pengar. Det känns ibland som att jag kommer till 

verksamheten med en hopplöshet, och då frågar jag mig själv: vad gör jag här 

egentligen? Det lär ju aldrig leda någonvart ändå. Det går utför, och det går fort! 

6.6 Fredriks berättelse 

Tiden före JOB 

Fredriks berättelse beskriver att han blev arbetslös för fem år sedan. Fredrik arbetade då som 

målare. Han berättar att han efter att han blivit arbetslös arbetade extra på bemanningsföretag 

men att han även arbetat illegalt. Fredrik kom i kontakt med AF för cirka tre år, och har sedan 

dess haft kontakt med en arbetsförmedlare som presenterade honom för AF:s insatser och 

JOB. Han berättar att han hade hört talas om JOB via bekanta men han var inte så påläst själv. 

Han blev erbjuden att gå på ett informationsmöte om JOB, vilket han tackade ja till. Fredrik 

tyckte, precis som sin arbetsförmedlare, att JOB kunde passa honom. Han berättar att han blev 

välinformerad om JOB. 

 Jag brydde mig egentligen inte om vad jag skulle arbeta som så länge jag kunde 

försörja mig själv. Det går inte att beskriva hur jobbigt det är att inte ha pengar 

och leva begränsat, tänk att ha haft en fet lön och sedan gå på bidrag. 

JOB:s Innehåll 

Fredrik har varit inskriven i JOB i ett år, och är för närvarande ute på praktik. Han är på 

praktikplatsen måndag till fredag och är mycket nöjd med sin praktikplats. Fredrik tycker att 

hans kontakt med sin arbetsförmedlare är mycket bra. Han berättar att hans arbetsförmedlare 

är insatt i hans situation och gör mycket för att han som arbetssökande ska fortsätta vara 

motiverad till att delta i JOB och arbetssökandet. Han uttrycker sig enligt nedan: 

Alltså hon är grymt bra med folk i vår ålder. Du vet… hon har det där som andra 

handläggare saknar… ett engagemang som gör att man som arbetslös får hopp 
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om att ens skit ändå kommer lösa sig. Jag känner många som har henne som 

handläggare och alla är skitnöjda med henne. 

Upplevelser av JOB: 

Fredriks anser att JOB är en bra insats för arbetslösa. Han menar att JOB ger människor ett 

ansvar, samtidigt som dem blir sysselsatta på dagtid. Fredrik upplever dock att praktiken 

borde komma lite tidigare i JOB, och menar att om praktiken kommit tidigare skulle 

möjligheterna att större att knyta kontakter med människor på arbetsmarknaden bli större. Han 

uttrycker sig såhär: 

Det bästa hade ju varit om man hade fått komma ut på praktik lite tidigare… vad 

mycket folk man träffar ute på olika arbetsplatser… är man smart så knyter man 

kontakter och på så sätt vet folk vem du är osv… 

Fredrik menar att JOB har hjälpt honom att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom att 

hitta en passande praktikplats som förhoppningsvis kommer att leda till ett arbete. Han 

beskriver JOB såhär:  

JOB är en riktigt bra insats för folk som är villiga att göra något. Jag utgår bara 

från mig själv och hur mycket jag vunnit på att komma ut och träffa nytt folk. 

Jag tror på detta att man får komma ut till en plats där man kan träffa folk som 

hjälpa och inspirera dig till att jobba. 

Fredrik anser att hans arbetssituation har utvecklats sedan inskrivningen i JOB och han 

upplever att han har utvecklats både. 

Framtidsutsikt 

Fredriks syn på framtiden är positiv och han berättar att han förhoppningsvis kommer att få en 

anställning på den praktikplats som han är på idag.  

Jag är målare egentligen och nu jobbar jag som rörläggare. Det är flera steg jag 

hoppat och jag vill säga att jag känner mig stolt över att jag kunnat göra det. 

Fredrik betonar vikten av JOB och att han faktiskt fått den hjälp han efterfrågat. Han betonar 

dock att han blivit påverkad av den syn som samhället har på arbetslösa och beskriver 

följande:  
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Ja men vem ser egentligen inte ner på en arbetslös? Jag själv tycker folk som 

inte jobbar är jobbiga och tänk då vad folk tyckte om mig när jag inte gjorde ett 

skit. 

7. Analys  

Vi kommer i detta avsnitt att presentera de tolkade resultaten från den narrativa analysen och 

knyta ihop dessa med tidigare forskning samt Kerstin Svenssons (2007) teori om normer och 

normalitet som är förankrad i Foucault. Normer och normalitet påverkar inte empirin utan har 

istället hjälpt oss att förstå hur normer och normalitet kan påverka deltagarnas situation.  

7.1 Aktiveringspolitik 

Ur dessa berättelser finner vi att alla utom en av intervjupersoner var nöjda med sin 

arbetssituation innan de blev arbetslösa och aktuella för JOB. Samtliga utom en av de 

intervjuade upplevde tiden före arbetslösheten som en fungerande vardag där de på ett eller 

annat sätt inte såg sin ekonomi som en problematik. Endast en intervjudeltagare kunde tolkas 

som missnöjd med sin situation innan JOB. Dock uppfattade denne, precis som de övriga 

intervjuade, att det var tufft och kämpigt att behöva ”leva på samhället” och att leva på 

ekonomiska bidrag.   

Under JOB upplevde samtliga intervjuade den dagliga verksamheten som positiv.  Samtliga 

ansåg att den aktivitet som erbjöds av JOB bidrog till en fungerande vardag samt en 

syselssättning.  Exempelvis berättade Anna om hur den dagliga verksamheten hjälpte henne 

att komma ut, och upp ur sängen. Hon låg inte bara hemma och ”låg” utan hon gjorde något. 

Bolinder (2006:06) berättade hur människor utan arbete kunde finna sin vardag mindre 

tillfredställande och osäker, något vi har uppfattat på samtliga intervjuer. Samtliga personer 

nämnde hur de fann vardagen tråkig, jobbig och ibland tung. Bertil berättade bland annat om 

hur motgångar och brist på sysselsättning fick honom till att strunta i allt och för en stund 

sluta bry sig. Eva avvek ibland rörande sin uppfattning angående den dagliga verksamheten. 

Hon berättade att hon tyckte den dagliga verksamheten fick hennes vardag att gå runt, men 

även att den fick henne att tänka och fokusera på annat. Cecilia avvek ytterligare en bit i 

frågan. Hennes åsikt angående att den dagliga verksamheten var bra, men så som vi tolkar 

hennes berättelse finner vi att hon inte tyckte att den dagliga verksamheten var betydande för 

hennes möjligheter till arbete. Cecilia var en av de få intervjuade som inte nämnde att den 
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dagliga verksamheten gav henne en rutin, en mening för vardagen. Daniel hade även en annan 

inställning till den dagliga verksamheten. Ur Daniels berättelse kan vi konstatera att han fann 

den dagliga verksamhet som meningslös och tidskrävande.  Vi bör dock ha i åtanke att både 

Daniel och Cecilia var äldre än övriga deltagare. I deras berättelser fann vi att dessa inte ansåg 

att JOB var en insats för dem som var äldre, Daniel berättade att han ansåg att JOB var för en 

yngre generation än den han involverades i.  

Vi har tidigare nämnt Bolinder (2006:06) som skriver om betydelsen av en fungerande 

vardag. Att ha en fungerande vardag, med struktur och sysselsättning är något många i dagens 

samhälle värderar högt. Att dessutom ha en ekonomisk trygghet ger en stabil tillvaro. 

Bolinder (2006:6) lyfter Jahopdas teori om arbetes funktioner. Bland annat rör det sig om hur 

ett arbete bidrar med vardagsstruktur och sysselsättning, samt en ekonomisk trygghet. 

Eventuellt kan detta vara en utav de anledningarna till varför deltagarna inom JOB värdesatte 

den dagliga verksamheten så högt, fast de inte var helt nöjda med insatsen. Dock behöver en 

fungerande vardag inte vara den enda anledningen till uppskattningen utav den dagliga 

verksamheten, aktivering, att ha något att göra kan även vara ett starkt argument till den 

dagliga verksamhetens betydelse för deltagarna. Kravet att delta i någon form av aktivet styr 

dessutom deltagnas ekonomiska bistånd. Om de inte deltar i aktiviteterna får de helt enkelt 

inte någon ekonomisk hjälp. Ur berättelserna har det framkommit att samtliga deltagare har en 

oro för sin ekonomiska framtid.  

7.2 Ekonomiska svårigheter och utsatthet 

Aktiveringspolitik kunde även kopplas till arbetslinjen. Arbetslinjen i praktiken innebar att 

bidragstagande invånare skulle komma ut på arbetsmarknaden och ta eget ansvar (Lindqvist, 

2013:09). Det egna ansvaret kunde vi urskilja som det kravet på att deltagarna inom JOB var 

tvungna att delta i de anvisade aktiviteterna för att de skulle få ekonomisk ersättning. Det var 

ingen som påminde deltagarna i JOB om dessa aktiviter utan det låg i deras egna intressen och 

skyldighet att själva se till så att deltagande skedde/ uppfylldes. En kritik som dock fanns 

gentemot aktiveringspolitiken och arbetslinjen var att individens självbestämmelse 

inkräktades på grund av detta krav. Detta då samhället indirekt sade till den arbetslösa 

individen hur den borde och skulle agera. Konsekvensen av att inte göra som samhället 

hänvisade kunde leda till att den ekonomiska ersättningen stoppades. Detta innebar att en 

arbetslös individ som inte följde de regler som fanns blev utan ekonomisk ersättning. Eva var 

exempelvis en av vår studies deltagare som belyste hur hon i somliga situationer kunde känna 
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sig osjälvständig just på grund av detta. Detta eftersom hon kände sig tvingad till att delta i de 

hänvisade aktiviteterna. Frågan är dock om deltagarna inom JOB hade deltagit på dessa 

aktiviteter dagligen om det inte hade varit kopplat till deras ekonomiska ersättning. 

Den ekonomiska biten var även en aspekt som våra intervjupersoner benämnde som 

problematisk och påfrestande. Eftersom samtliga har varit arbetslösa en längre tid och saknar 

inkomst erhåller de alla någon form utav ekonomisk ersättning. Den ekonomiska biten ansåg 

av samtliga deltagarna som betungande. Daniel berättade hur kämpigt det var för honom att 

inte kunna försörja sin familj. Bertil menade att den summan han erhöll varje månad var 

under rimliga skäl för att överleva. Cecilia berättade att den ekonomiska aspekten var oroande 

för henne. Pengarna räckte knappt till att täcka hennes läkarvård och medicin ännu mindre till 

hennes uppehälle. Fredrik fann det också oroande och frustrerande. Fredrik som tidigare har 

haft arbete med en ”bra” lön tyckte att omställningen var den svåraste. Dessutom följde 

många fördomar och förutfattade meningar med deltagarna när de erhåller bidrag. Daniel 

beskrev exempelvis hur besvärligt det var att alla var medvetna om bidraget. Han menade 

även att många diskuterade detta bakom han och hans familjs rygg. 

Starrin (2008: 281-290) hävdade att arbetslösheten gick hand i hand med fattigdom, och att 

fattigdom hade en relativa och en kategorisk sida. Samhällets perspektiv på de arbetslösa var 

även grunden till hur de arbetslösa såg på sig själva. Med andra ord kunde samhällets ibland 

förutfattade meningar om dem avspegla sig i deras syn på sig själva (Rantakeisu, Starrin & 

Hagquist, 1996:93–109). Om detta stämmer har vi inte direkt kunna koppla till vår studies 

resultat. Dock har vi kunnat finna, som ovanstående berättar, tecken på att individerna känner 

sig utsatta som arbetslösa och bidragstagare.  

Den tidigare forskningen påvisar hur det kan ses som negativt att vara bidragstagare, något 

samtliga av våra intervjupersoner i studien var. Angelin (2009: 113-136) är en av de källor vi 

använt oss av för att lyfta den problematiken som kan uppstå för en bidragstagare. Att få 

bidrag kan anses vara skamligt. Detta eftersom bidragstagaren ses som beroende av samhället 

och oförmögen att försörja sig själv. Angelin (2009: 173-186) belyser även det faktum att 

många av de som lever på bidrag exkluderar sig själva och ser sig själva som mindre 

betydande än andra i samhället. Detta är något vi har fått insikt om under våra intervjuer. 

Samtliga intervjuade kände sig i somliga situationer utanför samhället. Dessutom kunde dem 

hamna i situationer där de helt enkelt inte orkade anstränga sig för att få bekräftelse och bli 

”inkluderade”. Anna beskrev hur hon till sist slutade försöka förklara för sin omgivning och 
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Bertil berättade om de situationer där han ibland kände för att ge upp allt och strunta i 

omvärlden. 

7.3 Arbetsförmedlarens roll 

Den största bristen som vi kunde urskilja ur berättelserna var deltagarnas kontakt med 

arbetsförmedlarna. Deltagarna efterfrågade på grund av detta en mer individbaserad insats, 

med fler resurser och mer förståelse från sina arbetsförmedlare. Sammanfattande var fyra av 

sex intervjuade inte nöjda med sin kontakt med arbetsförmedlaren. De kände sig oförstådda 

och bortglömda. Två av sex kände dock att de fick det stöd som de önskade från sina 

arbetsförmedlare.   

Majoriteten, förutom Bertil och Fredrik, kände sig bortglömda av sina handläggare. De kände 

sig ignorerade och bortglömda. Anna berättade i intervjun hur hon flera gånger försökte 

kontakta sin handläggare utan större framgång. Hon fann sig ensam och önskade mera 

förståelse och hjälp i sin situation. Daniel ansåg inte heller att det fanns någon större 

förståelse för hans situation eller att någon lyssnade på honom. Eva och Cecilia hade näst 

intill liknande kommentarar angående kontakt med sina arbetsförmedlare. 

Bertil och Fredrik däremot uppfattade sin relation till sina arbetsförmedlare som mycket bra. 

De fann att deras arbetsförmedlare ofta var tillgängliga, öppna för förslag och lyssnade på 

dem och deras enskilda önskemål. Bertil och Fredrik berättade hur deras arbetsförmedlare 

verkade genuint bry sig om dem och deras situation. De övriga intervjupersonerna underströk 

att de inte blivit illa bemötta av sin handläggare. De uppfattade inte heller arbetsförmedlarna 

som stressade utan bara som om de inte brydde sig om deras situation, något de övriga 

intervjupersonerna ansåg som en stor brist som fanns och som påverkande deras 

arbetssituation. 

Baserat på berättelserna blir det tydligt att deltagarna anser att en bättre kontakt med 

arbetsförmedlarna, med en ökad förståelse för deltagarnas situation, hade ökat deras 

möjligheter till ett arbete. Eventuellt även deras motivation till att finna arbete. 

Bolinder (2006:6) berör just arbetsmotivationens roll för den arbetslösa. Arbetsmotivationen 

kan helt enkelt avgöra hur personer som är arbetslösa ser på sin situation. Om den arbetslösa 

inte har någon större arbetsmotivation är det inte helt ovanligt att dessa känner sig mindre 

utsatta än en individ med hög arbetsmoral som saknar arbete. Med andra ord är dessa 
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arbetslösa individer inte så angelägna om att finna ett arbete och på så sätt kanske inte gör sitt 

yttersta för att bli etablerade på arbetsmarknaden. Om exempelvis kontakten mellan 

arbetsförmedlare och deltagare varit bättre hade detta kunnat motivera deltagarna mer. En 

ökad förståelse hade eventuellt inneburit att deltagarna inte känt sig så utsatta och intagit en 

offerroll. 

7.4 Framtidshopp och normalitetsperspektiv 

Vad som har framkommit av vårt resultat är att samtliga deltagare har en mycket individuell 

syn på sin framtid och på vad insatsen JOB har att erbjuda dem. Dock bör det förtydligas att 

endast två av sex intervjuade förväntade sig att få arbete genom insatsen. 

Anna var rädd för sin framtid. Hon såg inte positivt på denne. För varje dag som gick 

berättade Anna att hon blev mer och mer oroad för om hon skulle få ett arbete eller inte. 

Dessutom kände hon sig oförstådd, både från vänner och från sin arbetsförmedlare. Cecilia 

som hade en fysisk skada ansåg själv att hon hade lite för hög ålder och trodde, baserat på 

detta att hon inte skulle finna ett arbete. Daniel kände nästintill likadant. Han frågade oss 

dessutom i vår intervju vem som egentligen skulle vilja ha en man i 45-års åldern som hade en 

skada. Eva var också orolig för framtiden och var osäker på om hon skulle klara av att arbeta 

om hon skulle få ett arbete. De enda som faktiskt kunde se lite positivt på sin framtid var 

Bertil och Fredrik. Dessa två hade eventuella arbeten som kanske väntade på dem.  

Mot bakgrund av dessa berättelser kan vi konstatera att det vi fann i delar av den tidigare 

forskningen stämmer. IFUA (Liljeberg, Martinson & Thelander 2013:8–13) skrev i sin 

rapport om det faktum att JOB-deltagarna stod långt ifrån arbetsmarknaden och att de gjort 

detta en längre tid.  

Vi finner här på fyra av våra sex intervjudeltagare en viss motsägelse mot vad vi har funnit i 

den tidigare forskningen. Bolinder (2006:13–14) skrev i sin avhandling att de som varit 

arbetslösa en längre tid är vanligtvis de som hade störst arbetsförväntningar. En längre tids 

arbetslöshet kunde dessutom enligt Bolinder (ibid) ingiva en större motivation till att arbeta. 

Svensson (2007:17) beskrev hur samhällets normer och ideal formade vad som klassades som 

normalt och onormalt i ett samhälle.  Det som var avvikande varnade det normala och kunde 

bilda en ond cirkel av normer och normalitet (Svensson, 2007:19). Deltagarna i JOB 

tydliggjorde väl hur viktigt det var att inneha ett arbete Vi valde därför baserat på det, att tolka 
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arbete som en norm. Med andra ord en förväntning från samhället om hur individerna bör bete 

sig.  

Vidare fann vi att deltagarnas uttalande påvisade tydligt att arbete var en norm i samhället. De 

uttryckte tydligt att de utan ett arbete inte kunde vara en del av samhället. Svensson (2007:19) 

skrev att normer kunde ha en positiv men samtidigt en negativ roll i människornas liv och i 

samhället. Precis som deltagarnas berättelser visade så behövdes normerna för att en ordning 

skulle kunna hållas och på så sätt förhindra att orättvisa behandlingar som kategoriseringar 

och utanförskap skedde. I vår studie verkade detta inte stämma överens då samtliga deltagare 

uttryckte att de upplevt eller upplever förutfattade meningar om deras situation som 

arbetslösa. Dock stämde Svenssons (2007:20) betoning på risken för utanförskap vid 

avvickelse från normerna in bra på vår studies resultat Flera av deltagarna hade genom sina 

berättelser uttryckt att deras arbetssituation hade vid ett eller flera tillfällen gjort att de känt 

sig provocerade eller avstängda av samhället.  

8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att analysera och belysa deltagarnas upplevelser av att delta i det 

arbetsmarknadspolitiska programmet JOB. Vi har i denna studie fått ta del av många 

intressanta berättelser om deltagarnas syn och upplevelser av JOB. Varje berättelse har 

bidragit med värdefulla svar. Sammanfattningsvis har vi funnit att samtliga deltagare har 

personliga, men samtidigt samstämmiga åsikter om JOB. Vår studie baserades på tre stycken 

frågeställningar: 

- Hur ser och upplever deltagarna sin situation och insatsen JOB?  

- Vad förväntar sig deltagarna att JOB ska leda till? 

-  Hur ser deltagarna på sin framtid? 

Med utgångspunkt i deltagarnas berättelser fann vi att deras syn och upplevelser av JOB innan 

och under deltagande var varierande i både positiv och negativ bemärkelse. Dock var det den 

negativa upplevelsen som framträdde tydligast. Vi fann i vår studie att många av deltagarna 

önskade förbättringar och mer av insatsen. Många av deltagarna i studien önskade sig ett 

vanligt arbete. Samtliga uttryckte en utsatt situation med psykiskt dåligt mående som följd. De 

fann sig utanför, kategoriserade och osjälvständiga, vilket var en upplevelse som vi kunnat 

koppla till Kerstin Svenssons (2007) normalitetsperspektiv. Alla deltagare uttrycker att de på 
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ett eller annat sätt känner sig utanför i och med sin situation, vilket stämmer väl överens med 

Svenssons (2007) förklaring av hur arbete kan ses som en norm. Samtliga deltagare har någon 

gång känt sig socialt exkluderad från samhället på grund av bristen på arbete. 

Avslutningsvis fann vi att majoriteten av våra intervjudeltagare inte hade stora förhoppningar 

om att JOB skulle leda till ett arbete. Som arbetslös upplevde samtliga deltagare sig som 

utsatta. De uttryckte en frustration över att inte vara självförsörjande och istället vara 

beroende av bidrag från samhället. 

I avsnittet tidigare forskning skrev vi följande ”Politikerna hävdar att om en person som står 

utanför samhället finner arbete, kommer resten av dennes problem att lösa sig själva, eftersom 

arbete är dörren in till samhället (Johansson & Hornemann Moller, 2009:23–24).” Vi frågade 

oss själva om detta påstående stämmer? Vi fann, baserat på vår studie, att arbete i sig betyder 

mer än att ”bara” tjäna pengar.  

Deltagarnas resonemang och synpunkter om JOB har väckt en hel del funderingar hos oss. Är 

JOB i behov av förbättring? Om så är fallet, hur? Det hade därför varit intressant att 

undersöka arbetsförmedlares och politikers syn på JOB och deras arbete med deltagarna. Det 

ligger närmare frågan om hur insatser utformas. De arbetslösa, de vi träffat i vår 

undersökning, de får helt enkelt nöja sig med konsekvenserna.  
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10. Bilaga 1 

Förfrågan om medverkande i en kvalitativ undersökning 

Hej,  

Vi är två tjejer vid namn Shkurta Durmishaj och Malin Svensson som studerar sjätte terminen 

på Socionomprogrammet vid Lunds Universitet på Campus Helsingborg. Vi söker er som 

deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin i förhoppning om att ni vill vara en del av vår 

undersökning.  

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur deltagare inom jobb-och 

utvecklingsgarantin i Helsingborg ser och uppfattar insatsen.  

Vi tycker att det är viktigt att genomföra denna studie för att belysa deltagarnas syn på Jobb- 

och utvecklingsgarantin då insatsen har många deltagare och att antalet fortsätter att öka.  

Vi kommer i vår undersökning att använda oss utav kvalitativ metod i form av öppna och 

semistrukturerade intervjuer. Frågor som vi kommer att lyfta fram är: synen på jobb- och 

utvecklingsgarantin, möjligheter och begränsningar och upplevelser.  

Deltagandet i vår studie innebär att du kommer att delta i en intervju på ca 30-45 minuter. 

Hela intervjun kommer att spelas in på telefon. Intervjuerna och samtligt material kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuerna kommer att avidentifieras och 

behandlas med största sekretess. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

din medverkan.  

Studien genomförs som en del av vår utbildning vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet, 

Campus Helsingborg. 

Om du väljer att medverka i studien kommer vi att boka in en tid för intervju snarast möjligt.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss antingen per telefon eller mail. 

Hälsningar 

Shkurta Durmishaj, xxx xx xx xxx / mail: xxxxxx@hotmail.com 

Malin Svensson, xxx xx xx xxx / mail: xxxxxx@hotmail.com 
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11. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation och tiden före JOB 

1. Ålder 

2. Bakgrund 

3. Fysisk/psykisk hälsa 

4. Familjebild 

5. När började du arbeta och när blev du arbetslös? 

6. Utbildning/arbetslivserfarenhet 

7. Arbetat/ gått i skolan i Sverige? 

8. Situation innan inskrivning i JOB 

Tiden innan  

1. Visste du att JOB fanns? 

2. Varför blev det just JOB? 

3. Känner du att du fick tillräckligt med information om JOB? 

Jobb- och utvecklingsgarantins innehåll 

1. Hur länge har du omfattats av JOB? 

2. Hur ofta går du till AF eller daglig verksamhet? 

3. Hur fungerar kontakten med AF och din handläggare? 

4. Hur ser din framtidsplan ut? 

Hur JOB upplevs 

1. Hur upplever du JOB? 

2. Vad förväntas JOB göra för dig? 

1. 3. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med JOB? 

(Granskningsfråga: berätta lite  mer om det här). 

3. På vilket sätt tycker du att JOB har hjälpt dig? 
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4. Vem tycker du har ansvaret för att JOB ska fungera, individen eller AF. 

Varför? 

5. Är JOB en bra insats för att du som arbetssökande ska kunna knyta kontakter 

i arbetslivet? Varför? Är det något speciellt du tänker på? 

Framtiden 

1. Anser du att din arbetssituation blivit bättre sedan du skrevs in på JOB? 

2. Har du fått den hjälp du behöver? 

3. Har samhällets attityder någon inverkan på situationen för arbetslösa? 

4. Har du upplevt någon motstridig attityd mot dig i din väg in i arbetslivet? 

5. Tycker du att JOB saknat något som kan hjälpa arbetslösa att komma in i 

arbetslivet? 

6. Vilka uppfattningar finns bland dig och din omgivning kring arbetslöshet? 

7. Är det något mer du vill berätta, som vi inte frågat om i våra frågor? 

 

 

 

 


