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Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka hur 

elva långtidsarbetslösa deltagare i en sysselsättningsaktivitet inom ramen för 

jobb-och utvecklingsgarantin, upplever den verksamhet de deltar i utifrån några 

välkända sociologiska teorier. Studien visar att flertalet av de intervjuade helst 

vill ha ett riktigt arbete, men ser en viss funktion med sysselsättningsåtgärden. 

Genom ett deltagande är det möjligt att undvika upplevelsen av social isolering 

och meningslöshet med bristande rutiner som följd. Det som ses som viktiga 

aspekter i syfte att uppnå välmående i sysselsättningen är social samvaro, 

meningsfulla aktiviteter som kan leda till arbete, frihet inom verksamheten samt 

respekt för individens förutsättningar. Studien visar att denna specifika 

sysselsättningsanordnare har lyckats med att i stor utsträckning undvika de 

parametrar som kan anses vara avgörande för att en person ska uppleva det som 

kännetecknar upplevelsen av alienation, isolering och ett normlöst beteende 

vilka är de begrepp som ger teoretiskt understöd till uppsatsen.   

Nyckelord: Arbetslöshet; långtidsarbetslösa; jobb-och utvecklingsgarantin; 

sysselsättningsåtgärd; Svenska kyrkan: alienation; normlöshet; anomi; isolering; 

sociologi; Durkheim; Marx; Seeman; Merton 
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1. Inledning 

 

”Jag vill inte vara en belastning, vill känna att jag förtjänar att sova, 
att jag har gjort något meningsfullt. Annars ligger man hemma och glor på filmer och frågar 

sig själv; vad har jag gjort för nytta idag då?” (Deltagare sysselsättningsåtgärd, 2014) 

   ~ 

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att det saknas ca 340 000 arbetsplatser (mars 2014, 

hämtat från http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se) för att alla arbetssökande i Sverige 

skall ha ett arbete. Svårast att få arbete har de långtidsarbetslösa, vilka är överrepresenterade 

bland unga som saknar arbetslivserfarenhet, människor över 55 år, personer med någon form 

av funktionsnedsättning och/eller låg utbildningsnivå samt personer födda utanför EU (Matz 

Wahlin, Arbetsförmedlingen [AF], intervju, 7 april 2014).  

På uppdrag av regeringen ska Arbetsförmedlingen erbjuda arbetslösa personer ”Jobb- och 

utvecklingsgarantier” (Förordning, 2007:414).  Åtgärderna riktar sig till dem som stått utanför 

arbetsmarknaden en längre tid. Fas 3, eller ”sysselsättningsfasen” infaller efter att 450 a-

kassedagar är förbrukade. Då ska den arbetslösa erbjudas ”varaktig samhällsnyttig 

sysselsättning” (Berglund & Schedin, 2009:305). I praktiken innebär det att den arbetslöse får 

välja en sysselsättningsplats att vara på under heltid upp till två år. Sysselsättningen består av 

uppgifter som annars inte hade blivit utförda, den får inte ersätta befintliga arbetstillfällen eller 

utnyttjas till fördel för sysselsättningsanordnaren. Kontroller av verksamheten sker två gånger 

per år (Intervju med Matz Wahlin [AF], 7 april 2014).  Den arbetslöse i sin tur är skyldig att 

delta i sysselsättningen för att få behålla sin aktivitetsersättning.  

Till sin hjälp att erbjuda sysselsättning har Arbetsförmedlingen en mängd olika ”leverantörer”. 

En av dessa är Jobbfabriken, vilken kortfattat tas upp här med avsikt att jämföra mot den 

verksamhet jag har studerat, i syfte att belysa skillnader mellan olika sysselsättningsplatser. På 

Jobbfabriken erbjuds man sysselsättning i form av datorhanteringsaktiviteter; man kan 

formulera CV, skriva böcker, och ringa runt och leta efter arbete. Man kan också packa upp 

saker som ska skänkas till välgörenhetsorganisationer och lära sig bättre svenska om man 

behöver det. Jobbfabriken drivs i privat regi som ett aktiebolag men finansieras till 95 % av 

staten som betalar 5 000kr per deltagare/månad för att de arbetslösa ska ha en sysselsättning.  
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1.1 Bakgrund  

Mot bakgrund av informationen ovan ville jag ta reda på hur en verksamhet kunde se ut för att 

skänka en tillfredställelse hos dem som inte har några större möjligheter till att få ett arbete 

idag. Flera tidigare rapporter och undersökningar har gjorts inom området, men då 

frågeställaren i huvudsak har varit myndigheter och statliga organ med en formell koppling till 

deltagarna, fann jag det intressant att i egenskap av objektiv, utomstående student där 

individerna står i en oberoendeställning gentemot mig, utveckla och konkretisera den subjektiva 

upplevelsen av att vara långtidsarbetslös och delta i en sysselsättningsanordning. Jag ville 

undersöka om det går att förklara upplevelserna med hjälp av några av de sociologiska teorier 

som bygger på meningsbärande aktiviteter inom arbetslivet för att nå tillfredsställelse, för att få 

en förståelse för upplevelserna.  Jag ville också undersöka om det går att skänka mening åt en 

sysselsättning som bygger på en situation som i grunden inte är frivillig, inte självvald och som 

inte heller ger någon större utdelning i form av ekonomiska medel, vilket enligt de sociologiska 

teorier jag presenterar menar på är av central betydelse för att undvika känslor av alienation och 

isolering. Om man har i åtanke att ägaren till Jobbfabriken tjänar miljontals kronor på att 

människor sitter och söker sina egna jobb, borde enbart i sig tvånget att behöva sitta av sin tid 

där vara en orsak till en enorm känsla av frustration och utanförskap. Jag skriver borde eftersom 

det är ett antagande, ingenting jag vet med säkerhet. Men att studera Jobbfabriken var aldrig 

aktuellt, jag tror att jag hade fått svårt att komma in där och jag var också nyfiken på att studera 

en verksamhet där man aktivt går in med medel för att stärka individers känsla av egenvärde, 

för att se i vilken utsträckning det påverkar individens upplevelse av situationen. Jag ville 

undersöka om det går att hitta ett alternativ som innebär att människor som ofrivilligt står 

utanför arbetsmarknaden ändå kan undvika upplevelsen av isolering och alienation, utifrån de 

sociologiska teoriernas antaganden.  

För att nå en förståelse för detta valde jag att utföra en kvalitativ studie på en 

sysselsättningsplats, vilken försöker verka för att skänka långtidsarbetslösa en meningsfull 

tillvaro. Genom en deltagande observation och elva djupintervjuer har jag försökt att utforska i 

vilken omfattning verksamheten lever upp till de krav som de sociologiska teoretikerna menar 

på är avgörande för att undvika upplevelsen av isolering, alienation och ett avvikande beteende. 

Nedan följer en beskrivning över de principer som är gällande för den verksamhet som jag har 

studerat.  
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1.2 Verksamheten 

 

Anordnaren av den sysselsättningsplats där studien utförts tillhör en kyrklig församling i 

Sydsverige. I kyrkans källare har det inrättats en syateljé, ett stort mat/mötesbord, ett litet 

snickeri och en ljusverkstad. Inom projektet deltar elva långtidsarbetslösa personer mellan 36 

och 64 år. Deltagarna stöper ljus som säljs inom kyrkan, syr förkläden och värmekuddar samt 

snickrar och arbetar med kyrkans trädgård. Ingen större försäljning får ske av utfallet från 

produktionen, den mindre summa pengar som kommer in från försäljning av ljus, förkläden och 

värmekuddar bidrar till kyrkans diakongåvor. En del av pengarna från projektet finansierar 

deltagarnas busskort, en övrig del används för aktiviteter vilka beslutas gemensamt i gruppen 

av deltagare och handledare, vilka en av dem är en gemensam, lagad lunch en gång i veckan.  

Aktiviteterna sker på frivillig basis, det går bra att göra ”ingenting”, men restriktioner finns för 

att surfa och spela spel på sociala medier och liknande. Det är heller inte accepterat att sova 

under verksamhetens öppettider. I övrigt är deltagarna relativt fria att göra vad de vill så länge 

de är där de tider de ska (åtta timmar om dagen) och det är fritt för deltagarna att under den 

tiden exempelvis träna på externa anläggningar och gå på promenader. Platserna till 

sysselsättningsanordningen tillsätts genom att den arbetslöse kontaktar handledaren för ett 

besök, där man får ”känna sig för”. Slutligen är det handledaren som beslutar om han tror att 

deltagaren kommer att passa in i gruppen och i verksamheten. För närvarande tas inga nya 

deltagare in då det upplevs som att elva stycken redan är några för många.  

 

1.3  Arbetsmodell ”Medbestämmande” 

 

Sysselsättningen bekostas av Arbetsförmedlingen som betalar 5000 kr i månaden per deltagare, 

samt genom ett projekt inom den Europeiska Unionen, som jag här väljer att inte namnge för 

att garantera deltagarna anonymitet. Syftet med projektet, som jag här väljer att kalla för 

”Medbestämmande”, har varit att stärka individernas självkänsla, att ta ansvar för sig själva och 

andra och att kunna utveckla sina talanger.   
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’”Medbestämmande” utgår ifrån att alla människor både kan och vill ta ansvar för sig själva och 

för andra. Utgångspunkten i arbetet är människors drömmar, behov och intressen. Alla 

människor har rätt till ett värdigt liv’ (Projektledaren, 2014)1 

Arbetet inom gruppen ska präglas av en respekt för individen och dess rätt till 

medbestämmande. Inom projektet har det verkat en psykolog som har handlett deltagarna i 

Medbestämmande-principer. Handledningen bestod av gruppbaserade respektive individuella 

aktiviteter där bland annat terapisessioner erbjöds deltagarna. Parallellt med handledningen av 

deltagarna löpte ett projekt där personalen handleddes i hur de ska samarbeta och bemöta 

deltagarna enligt Medbestämmande-principer, vilka kännetecknas som; egenmakt, 

vardagsmakt, maktmobilisering, självförstärkning, självförverkligande, bemästrande, 

myndiggörande och stärkande (psykologens rapport om projektet2). 

 

2. Syfte och problemställning 

 

Nedan presenteras syftet med studien och de frågor som ämnas besvaras inom arbetets omfång. 

Därefter följer en överblick över de perspektiv som bortses från i arbetet.  

2.1 Syfte 

 

Om det inte finns arbete till alla men vi driver en politik som innebär att alla människor skall 

sysselsättas, kan det vara betydelsefullt att inom sysselsättningen sträva efter att tillfredsställa 

de behov hos människan som anses nödvändiga för att undvika upplevelsen av utanförskap.  

Syftet med studien är att undersöka i hur hög grad den studerade verksamheten lyckas med att 

leva upp till att tillfredsställa deltagarnas behov av gemenskap, meningsbärande aktiviteter, 

ledarskap och hopp om förändring, alla utmärkande för de sociologiska begrepp som 

presenteras under teoridelen.    

 

 

 

                                                 
1 Jag har valt bort att lämna referenser på det material som rör projektet eftersom det kan röja deltagarnas 
identitet. Finns tillgängligt vid efterfrågan, lin.hjorth@gmail.com 
2 Jag väljer här att inte referera med namn då projektet enkelt skulle kunna identifieras, vilket bryter mot det 
utlovade anonymitetskravet. Rapporten finns tillgänglig vid behov: lin.hjorth@gmail.com 
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2.2 Problemställning 

 

Studiens övergripande problemställning är: I hur stor utsträckning upplever deltagarna att 

sysselsättningsverksamheten tillfredsställer de behov som är centrala för undvikande av 

känslan av isolering, normlöshet och alienation enligt de sociologiska definitionerna? Inom 

problemställningen har jag formulerat tre frågeställningar för att tydliggöra de teman som har 

varit utmärkande i en förståelse för vad som uppfattas som väsentligt för att nå ett välmående 

inom sysselsättningsanordningen. Frågorna är konstruerade för att belysa några inom 

sociologin grundläggande begrepp som kommer att förklaras närmare under teoridelen. 

Frågorna lyder:   

(a) Hur beskrivs samvaron med deltagarna inom verksamheten?  

(b) I hur stor utsträckning upplevs arbetsuppgifterna som meningsfulla och finns det 

möjligheter till en förändring av situationen? 

(c) Hur beskrivs ledarskapet och organisationskulturen inom verksamheten?  

 

2. 3 Avgränsningar 

 

I syfte att undersöka Arbetsförmedlingens syn på sysselsättningsanordningar, utfördes under 

arbetet med insamlingen av empirin en semistrukturerad intervju med en verksamhetsanordnare 

på Arbetsförmedlingen i Lund. Slutligen valdes dock att fokuseras på deltagarnas upplevelser 

av sysselsättningsanordningen, fynden från intervjun presenteras därför huvudsakligen som en 

förklaring av vilket uppdrag Arbetsförmedlingen har för att anordna olika 

sysselsättningsaktiviteter för de arbetslösa. Dessa presenterades delvis under avsnittet inledning 

och kommer även att presenteras i delar av avsnittet för Resultat och analys.   

I arbetet har det bortsetts från forskning angående inträngningseffekten på arbetsmarknaden, 

det vill säga om aktiviteterna leder till arbete. Även studier av utträngningseffekten, där riktiga 

arbetstillfällen eventuellt utkonkurreras av deltagare i åtgärder, ligger utanför mitt 

forskningsområde.  Arbetet behandlar inte heller den politiska och nationalekonomiska effekten 

på sysselsättningsåtgärder, eller om det har en större funktion för individen än för samhället 

som helhet. Det finns en makrosociologisk aspekt på sysselsättningsanordningars betydelse för 

individen som går att härröra till Durkheims teori om anomiska självmord. I denna är samhällets 

ekonomiska struktur av betydelse för välbefinnandet, och snabba samhälleliga och- eller 
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ekonomiska förändringar ses inte som fördelaktiga för en individs upplevelse av trygghet. Det 

är i hög grad aktuellt med tanke på den finanskris som pågått sedan 2008 och är en bidragande 

faktor till den omfattande arbetslösheten. På grund av omfattningen har jag dock fått avgränsa 

mig till att studera det mikro-och mesosociologiska perspektivet inom den 

sysselsättningsverksamhet jag har studerat.  

I arbetet valdes även sysselsättningsanordningens personals perspektiv bort då fokus på studien 

har legat på deltagarnas upplevelser.  

Som arbetslös lider man ofta av ekonomiska svårigheter. Hur effekterna ser ut av detta är en 

aspekt som lämnats utanför detta arbete och hänvisas till befintlig forskning inom området.  

 
3. Disposition 
 

Under detta avsnitt presenteras hur arbetet med uppsatsen är upplagt. Arbetet börjar med en 

inledning som förklarar bakgrunden till att studien genomförts. Efter detta presenteras syftet 

med uppsatsen och problemställningen med dess underliggande frågeställningar jag arbetat 

efter och följs sedan av avgränsningarna för arbetet. I detta avsnitt presenteras arbetets 

disposition, nedan följer en redogörelse för den tidigare forskningen och varför jag anser det 

vara viktigt att utveckla den forskning som redan utförts. Därefter presenterar jag de teoretiska 

begrepp som har verkat som utgångspunkt för arbetet. Efter det följer metodavsnittet vilket 

förklarar hur processen har sett ut för att nå empirin, en översikt av informanterna och en 

presentation av etiska och andra aspekter att ta hänsyn till i forskningsarbetet. Efter detta 

redovisar jag resultatet av forskningen och analyserar den med stöd av presenterade teorier och 

tidigare forskning. Slutligen avslutas arbetet med en diskussion där jag reflekterar över arbetet 

i sin helhet och sammanfattar för de faktorer som kan anses som centrala för ett välmående 

inom en sysselsättningsanordning.   

 

4. Tidigare forskning 

  

Det finns mängder av forskning som beskriver hur arbetare uppfattar upplevelsen av ekonomisk 

alienation, normlöshet och isolering på arbetsplatser, men färre som ger några direkta indikationer 

på upplevelser av det samma inom sysselsättningsåtgärder.  
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År 2011 genomfördes på uppdrag av Arbetsförmedlingen en fördjupad analys av hur 

myndigheten bland annat arbetar med jobb- och utvecklingsgarantin och de kompletterande 

aktörerna, det vill säga, anordnare av sysselsättningarna (Rapport Arbetsförmedlingen 

[AF]Återrapportering, Fördjupade analyser, 2011-08-11). Undersökningar i Söderhamn ([AF] 

Statistikavdelningen, 2011-08-08) redogör för hur deltagarna fick svara på frågor ur ett 

formulär konstruerat för att undersöka deltagarnas uppfattning om programinnehåll, stöd från 

Arbetsförmedlingen, individanpassning och möjlighet till anställning.  

Två av tre av de intervjuade anser att uppgifterna i fas 3 (sysselsättningsfasen) är mycket eller 

ganska väl anpassade efter deltagarens behov, åtta av tio anser att uppgifterna är meningsfulla. 

Tre av fyra deltagare är helt eller delvis nöjda med platsen i fas 3. Drygt hälften av deltagarna 

anser att platsen i fas 3 inte påverkar möjligheten att få ett vanligt arbete. De som är missnöjda 

är det främst för den låga ersättningen och för att platsen ger för liten möjlighet till anställning.  

”Jobb- och utvecklingsgarantin – Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?” (Rapport 2013:15, 

Liljeberg, Martinson & Thelander, 2013) är en kvantitativ rapport utförd på uppdrag av IFAU 

– Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Via två telefonenkäter 

2011 till ett slumpvist urval av deltagare i JOB:s (Jobb- och utveckling) tredje fas svarade 

deltagare på frågor angående sin sysselsättningsaktivitet. Resultatet visar på liknande 

erfarenheter från återrapporteringen som presenteras ovan.  

Statskontoret publicerade under 2013 en kvalitativ undersökning utförd på uppdrag av 

regeringen om ”Individuella orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen” (Rapport 

2013:12, Statskontoret 2013-10-22). I studien har långtidsarbetslösa bland annat intervjuats om 

sina upplevelser av sin sysselsättningsplats. Resultatet visar att tre fjärdedelar är relativt nöjda 

med sin sysselsättning och ser en mening med sina arbetsuppgifter.  

 

4.1 Sammanfattning tidigare forskning 

 

Resultatet av den första studien visar på empiri som till viss del liknar den som kommit fram 

under det här arbetet.  Några aspekter är dock viktiga att fundera över här. Att tre av fyra anger 

att de är helt eller delvis nöjda med sin sysselsättningsplats kan anses vara högt, men det är 

viktigt att reflektera över vem frågeställaren än. I de här fallen är det myndigheter som har utfört 

studien. I den första studien var det en undersökningsavdelning från Arbetsförmedlingen som 

ringde runt. Deltagarna är i en utsatt beroendeposition till utfrågarna, även om det var en 

datoriserad sådan och man kan därför inte garantera att deltagarna har svarat helt autentiskt. 
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Det rör sig dessutom om en enkät per telefon där man kan svara helt rutinmässigt utan att 

forskaren helt kan garantera reliabiliteten i arbetet, genom att följa upp nyansskillnader i svar 

och gå djupare in på eventuella osäkerheter på autenciteten i svaren. En annan faktor att ta 

hänsyn till är vilka sysselsättningsåtgärder som har undersökts, man skulle kunna anta att man 

får olika svar beroende på vilken sysselsättningsanordnare man verkar hos. Genom min studie 

hoppas jag genom de kvalitativa metoderna kunna utveckla vad det är som påverkar 

upplevelsen av deltagandet inom en sysselsättningsåtgärd. 

 

5. Teori 

 

För att begripliggöra och teoretisera den funna empirin valdes en av Durkheims teorier om olika 

typer av självmord. Det som upptäcktes tydligast var paralleller till teorin om det egoistiska 

självmordet, arbetet handlar inte om självmord specifikt, men om de relationer mellan individ 

- individ och individ-samhälle vilka kan ge upphov till självmordshandlingen. Durkheim delar 

in sin självmordsteori i tre kategorier: Det egoistiska, det altruistiska och det anomiska 

självmordet. I arbetet valde jag att använda mig av teorin om det egoistiska, då upphoven till 

dessa kan relateras till empirin i arbetet och är den teori som fokuserar på det microsociologiska 

perspektivet, som är applicerbart på den nivå jag har studerat. Som bidrag till det 

mesosociologiska perspektivet inom organisationen valde jag en mindre utveckling av 

Durkheims teori om det anomiska självmordet genom Seemans teori om normlöshet som jag 

presenterar nedan.  

För att förstå Durkheims tänkande, måste man även klargöra hans definition av ordet samhälle, 

vilket i Durkheims definition innebär både begreppet myndigheter och institutioner men också 

mindre sociala organisationer och verksamheter; föreningar, företag, familjen etc. Han har en 

kollektivistisk syn på tillstånd; det är samhällets påverkan på individen som skapar aktiviteten 

och ”samhället existerar utanför och oberoende av den enskilde individen” (Durkheim, 

1983:269). 

För att förtydliga vad som menas i det här arbetet kommer jag att arbeta med ”samhället” som 

en definition av stat/kommun och myndigheter, medan det ”kollektiva” definierar 

organisationer och grupperingar. För att ytterligare förklara upplevelser ur det 

mikrosociologiska perspektivet valdes delar ur Marx teori om den ekonomiska alienationen, 

utifrån Joachim Israels (1971) tolkning. För att nå den socialpsykologiska aspekten på 



9 
 

mesosociologisk nivå inom organisationer används Melvin Seemans begrepp om ”normlöshet”, 

tolkad av samme Joachim Israel (1971). 

 

5.1 Durkheims teori om det egoistiska självmordet 

 

Durkheims definition av egoistiskt är inte i detta sammanhang att ses som själviskt, utan som 

en upplevelse av en avsaknad av tillhörighet, att stå utanför ett kollektivt sammanhang utan en 

fast förankring och integration. Människan kan inte ensam ge aktiviteter någon mening, alla 

behöver introduceras i ett kollektivt sammanhang med kollektiva mål. I en gruppsamhörighet 

utbyter individerna tankar, idéer och känslor, tillsammans skapar man meningsfullhet som 

genererar ett moraliskt stöd. En individ i en gemenskap behöver inte uteslutande förlita sig till 

sina egna resurser utan blir delaktig i en kollektiv grupptillhörighet.  Helt ensam skulle hon inte 

ha något annat objekt att relatera till och utvecklas genom. Om de andra har försvunnit så 

kommer ju även jag att försvinna tänker individen, vilket gör att hon upplever sina handlingar 

som meningslösa. Upplevelserna av avsaknaden kan undvikas genom att delta i grupperingar, 

medlemskap i föreningar, på arbetsplatsen etc. Det är genom moraliska, religiösa och politiska 

värderingar beteendet kontrolleras, intellekt utvecklas, värderingar uppstår. Det är genom 

aktiviteter i sociala grupper känslor av solidaritet och sympati uppstår inom individen 

(Durkheim, 1983:163). I sin teori betonar Durkheim yrkeslivets viktiga funktion för tillhörighet 

och regleringar. Religiösa organisationer och familjen har förlorat makt till förmån för andra 

institutioner och marknadskrafter, kvar finns yrkesgruppen med sin samling av individer med 

likartade arbetsuppgifter, mål och liknande intressen (a.a:299). 

 

5.2 Marx ekonomiska alienationsteori  

 

Marx alienationsteori inbegriper tre olika områden, den politiska, religiösa och ekonomiska 

alienationen (Israel, 1971:43). Den ekonomiska teorin inriktar sig på arbetets tillvaro och är den 

som tillämpats här.    

Marx definierar ordet alienation som en känsla av förfrämligande och utanförskap. I teorin om 

den ekonomiska alienationen fokuserar han i princip uteslutande på arbetets roll för upplevelsen 

av alienation. Han ansåg arbetet vara ”människans livsaktivitet” (a.a:51) och la stor vikt vid 

arbetets betydelse för skapandet av individens livsvärld. Arbetet hade alltså en ontologisk 
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funktion, genom arbetet skapar man sig själv och självet skapar arbetet. Det kan beskrivas som 

en process där skapandet i produktionen leder till en behovstillfredsställelse som i sin tur leder 

till nya behov och självförverkligande genom skapandet av objektet. En process som leder till 

förverkligande av både den materiella produkten och av självet (a.a:53) 

De objekt man skapar leder till att man inte bara värderar objektet, utan även sig själv. Men för 

att kunna göra den värderingen krävs det enligt Marx att arbetet utförs på frivillig basis, utan 

tvång (a.a:52), när arbetet inte baseras på en egen vilja upplevs det som främmande för 

människans natur (a.a:62). Det är i individens frihet hon skapar objekt som kan sägas komma 

från henne själv, det är genom den hon förverkligas och producerar eget liv.  Detta sker dock 

bara när arbetet ses som kreativt, Marx definierar det ideala arbetet enligt en ”aktiv, medvetet 

viljande, självförverkligande, social produktionsprocess, där aktiviteten är ett mål i sig själv” 

(a.a:54). Enligt Marx uppstår alienation, d.v.s., känslor av främlingskap och utanförskap när 

produktionen ägs av någon annan, när det uppstår en arbetsdelning och man inte har en översyn 

över hela processen utan endast valda delar, samt när det mänskliga arbetet har blivit till en 

vara, vilket han kallar för ”varufetischism”, där man inte längre ser till varans värde i behov av 

den utan snararare i ett utbytesvärde. Arbetet är då inte längre arbetarens livsaktivitet som 

genererar utveckling för individen, den har förvandlats till ett ting att köpa och sälja. De 

mänskliga värdena, självförverkligandet och livsaktiviteten avtar i takt med ”tingvärldens 

värdeökning” vilket skapar känslan av alienation för arbetaren (a.a:59). 

 

5. 3 Seemans teori om alienation 

 

Sociologen Seeman har vidareutvecklat en socialpsykologisk teori kring alienation och hur 

vissa alienerande omständigheter påverkar individens känslotillstånd. Han använder sig av fem 

aspekter och beskriver dem som upplevelser i form av känslor av maktlöshet, meningslöshet, 

normlöshet, isolering och främlingskap inför det egna jaget som olika uttryck för upplevelsen 

av alienation (Israel, 1971:248). I arbetet fann jag begreppet ”normlöshet” applicerbart på den 

empiri som uppstod.  
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5.3.1  Normlöshet 

 

Israels (1971) tolkning av Seemans teori om normlöshet lyder under hans utveckling av Marx 

alienationsbegrepp, men bygger även till stor del på inslag av Durkheims teori om anomi (Israel, 

1971:251). I Durkheims teori är det kollektivet som är denna auktoritet, individen själv kan inte 

ange övergripande mål och regleringar. Men målen måste definieras efter individens 

möjligheter att uppnå dem för att det inte ska uppstå dissonans. Det måste också vara begränsat 

och definierat för att det inte ska uppstå anomi (”tygellöshet”). Om det inte begränsas finns det 

inget slut, och hur ska man då definiera målet som uppnått? Det blir till ett evighetsprojekt med 

ouppnåeliga mål. En människa kan oftast hantera en besvikelse men inte en oändlighet av 

misslyckanden. Glädjen och tillfredsställelsen av ansträngningar och aktiviteter ligger i 

upplevelsen av att det inte är förgäves, att handlingar leder vidare och genererar framsteg och 

utveckling (a.a:205).  Den rastlöshet som uppstår vid avsaknad av definitioner och 

avgränsningar kan behärskas genom aktiviteter, men dessa måste då vara enkla att utföra och 

fria från tvång.  

 En av de intressanta aspekterna av begreppet är den effekt som kan uppstå till följd av 

företagsledningens agerande inom organisationen. Ledningen har mål, vilka man försöker 

implementera genom att skapa en organisationskultur.  Denna har som syfte att generera en så 

arbetseffektiv inställning som möjligt hos personalen, för att skapa maximal vinst för företaget. 

I praktiken innebär det dock inte alltid att målen rimmar med arbetstagarnas inställning, vilka 

då sätter sina egna normer. Om ledningen inte lyckas förankra sina målsättningar inom 

organisationen, kan det leda till konflikter och de anställdas beteende kan ses som uttryck för 

normlöshet genom att man inte följer organisationens regler etc. (a.a:252). För att följa 

normerna krävs det alltså att de presenterade målen accepteras och att man följer vissa regler 

och beteenden för att uppnå målen, som vid en lyckad integration är att ses som gemensamma. 

Här kan man dra en parallell till Durkheims teori om anomi, där han betonar vikten av ett 

definierat mål och en accepterad auktoritet. En annan aspekt av Seemans teori om normlöshet 

är lojaliteten mellan arbetarna. När det saknas vissa normer avtar solidariteten mellan arbetarna 

(a.a:251).  
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6. Metod 
 

Nedan kommer jag presentera vilken metod som valdes för studien, sedan beskrivs urvalet och 

hur jag fann det. Efter detta följer en redogörelse för validiteten och reliabiliteten för materialet 

samt kravet på reflexivitet. Jag beskriver utförandet och avslutar metodavsnittet med att 

diskutera de etiska aspekterna av arbetet.  

6.1 Val av metod 
 

Som metod för insamlande av empiri valdes en metodkombination av två kvalitativa metoder, 

deltagande observation och semistrukturerade intervjuer enligt en fenomenologisk, 

kunskapsteoretisk ansats (Denscombe, 2009:109). Fenomenologins kärna ligger i att utreda den 

subjektiva upplevelsen av en erfarenhet, och då detta arbete inte handlar om att presentera 

statistiskt mätbara data i form av arbetslöshetens omfattning etc., utan att presentera en ”tydlig 

bild utav ”tingen i sig” – så som de upplevs direkt av människor” (a.a:111), anser jag metodvalet 

vara relevant för syftet. Jag valde deltagande observation som metod av flera anledningar; jag 

ville nå så mycket information som möjligt genom att utforska i den naturliga miljön, men också 

skapa ett förtroende mellan mig och informanterna för att få del av den information som krävdes 

för att utföra studien. Att delta i sysselsättningen gav också tillfälle till att planera för 

intervjuerna och boka upp informanter.  För intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer då 

jag ville få tillgång till informanternas uppfattningar och kunna utforska relativt fritt inom 

ramen för en tematisk struktur, vilket är centralt inom fenomenologin. Arbetet hade kunnat 

förenklas genom tillämpning av fokusgrupp-intervjuer då det hade varit tidseffektivt att samla 

fler intervjuer till ett tillfälle, men jag valde bort det då jag inte var säker på att jag skulle kunna 

garantera reliabilitet i svaren. Är åsikten genuin eller uttrycker man bara det resten av gruppen 

tycker?  

 

6.2 Urval 

 

Jag fann mina informanter genom en ”gatekeeper”, någon som har en förankring i 

sammanhanget och som leder till att man når informanterna (Hennink, Hutter & Bailey; 

2013:92). I detta fall var det en bekant som arbetar som handledare inom projektet.  
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Informanterna är elva deltagare inom sysselsättningsåtgärden, varav åtta personer är 

verksamma i en stad, vilken jag kommer att referera till som ”staden” i det här arbetet och tre i 

en mindre ort vilken kommer att kallas ”byn”. Åldern mellan informanterna varierar mellan 28 

och 64 år. Av de intervjuade är fyra män och sju kvinnor, deras antal år som arbetslösa skiljer 

mellan tre och åtta år, några av dem har aldrig haft en riktig anställning längre än ett år. De allra 

flesta av dem har någon form av funktionsnedsättning som förslitningsskador eller mildare 

psykiska besvär i form av utmattningssyndrom och panikångest etc. Av anonymitetsskäl avstår 

jag här från en närmare presentation av deltagarna.  

Urvalet anses vara relevant och berättigat för syftet, då samtliga har lång erfarenhet av 

samhällets insatser och åtgärder för de arbetslösa. Flera av dem har också olika 

anordningsplatser att referera till, vilket ger en ytterligare dimension av ämnet. När det finns 

något att jämföra mellan går det också att göra en analys om vad som upplevs som mer eller 

mindre effektivt i de olika sysselsättningsåtgärderna. 

 

6.3 För- och nackdelar med metoderna 

 

En observationsstudie är en kvalitativ metod och har som sådan både för- och nackdelar. Det 

kan vara svårt att garantera tillförlitlighet i observationen då det är forskarens perspektiv som 

är den huvudsakliga utgångspunkten för tolkningen, och de anteckningar som förs garanterar 

inte att informationen är tillförlitlig (Denscombe, 2009:293). Något som också kan vara en 

nackdel är om man som forskare blir alltför integrerad i sammanhanget man studerar.   Det kan 

bli svårt att distansera sig från deltagare och material vid en intensiv närvaro. Risken finns att 

man glömmer bort sitt syfte och blir alltför ”bekväm” i sammanhanget, vilket kan resultera i att 

materialet inte blir representativt eller trovärdigt ur ett objektivt perspektiv (a.a:290). En fördel 

med metodkombination är att de både metoderna kompletterar varandra. De eventuella 

frågetecken eller osäkerhet som uppstår under observationen kan leda till klarhet under 

intervjumomentet. Det som kan upplevas som statiskt eller svårt att nå under intervjumomenten 

kan förtydligas genom att observera informanten i samspel med andra  

Att känna handledaren i projektet har både varit en för- och nackdel. Det har varit en fördel i 

den bemärkelsen att jag har fått tillgång till en grupp människor som i vanliga fall inte är helt 

lättillgängliga för studier. Nackdelen har varit att informanterna kanske inte har varit fullt så 

ärliga och frispråkiga som de hade velat vara eftersom de vet att jag känner handledaren. Det 
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är mitt arbete att skapa ett förtroende mellan mig och informanterna och min upplevelse är att 

informanterna efter att förtroendet var etablerat talade fritt om sina upplevelser.   

 

6.4 Reliabilitet och validitet  

 

Jag har här kontrollerat tillförlitligheten i de svar jag fått under observationerna genom att 

utveckla resonemangen och fördjupa dem under intervjuerna. Detta för att säkerställa att 

individen har en egen uppfattning och inte anammat gruppens i brist på engagemang eller någon 

annan parameter som hade kunnat påverka svaren på frågan i fokus. Reliabilitet innebär att 

svaren är autentiska och skulle vara de samma även om frågorna ställs vid ett senare 

sammanhang och, eller av en annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2009:263). 

Validitet visar i hur hög utsträckning man kan anse att metoden man valt mäter det man vill att 

det ska mäta (a.a:264) och den kan här anses vara hög. Då saker undersöks i förhållande till sitt 

sammanhang, sin kontext, är validiteten på materialet högt under observationsstudien såväl som 

i de semistrukturerade intervjuerna (Denscombe, 2009:284).    

 

6.5 Reflexivitet 

 

I en tolkning måste det alltid tas hänsyn till i vilket sammanhang något uttrycks, och av vem. 

Genom mitt beteende kan jag påverka svaren från informanten och det har därför varit viktigt 

att ha en öppen attityd som uppmuntrar informanten att delge relevant information utan att jag 

ställer ledande frågor. Förmågan till reflektion har varit central för att säkerställa resultatets 

validitet (Hennink, Hutter&Bailey 2013:20). 

 

6.6 Utförande  

 

Nedan följer en beskrivning över det praktiska förfarandet av insamlandet av empirin. 

 

6.6.1 Deltagande observation 

 

Under två veckor i april 2014 deltog jag i den dagliga verksamheten och pratade allmänt med 

deltagarna. Jag var där i egenskap av student på universitetet och deltog i de dagliga 

sysselsättningarna och dokumenterade under tre tillfällen ett grupparbete med deltagarna. Syftet 
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med grupparbetet var att skriva motioner som skall presenteras vid en politikerhearing. Jag 

följde med några av deltagarna och projektledaren när de skulle till ”byn” för en kurs, där 

observerade jag verksamheten under en dag och utförde semistrukturerade intervjuer med tre 

av deltagarna. Under de två veckorna började jag också att stegvis välja ut mitt urval och 

sondera vilka som var intresserade av att bli intervjuade. Det var en person som inte var 

intresserad, två valdes bort på grund av tidsbrist och resterande åtta intervjuades i ”staden”.  

Dokumentationen av observationerna skedde löpande under hela förloppet för senare tolkning 

och analys.  

 

6.6.2 Semistrukturerad intervju 

 

Det praktiska utförandet följer i stort sett samma scenario under alla intervjuer.  

Den första intervjupersonen ville inte att jag skulle spela in henne då hon tyckte det var 

obehagligt att rösten skulle registreras. Min tolkning är att det inte var av rädsla för repressalier 

men av förlägenhet, att det är obekvämt att spelas in.  Däremot accepterade hon att jag 

antecknade ordagrant på min dator under tiden vi pratade.  Detta förfarande följdes sedan i 

resten av intervjuerna för att undvika att försätta informanterna i en prekär situation, många 

människor känner sig inte bekväma vid tanken på att någon spelar in dem. Nackdelen blev då 

att jag gick miste om en del nyanser när jag fick skriva och titta in i min skärm samtidigt som 

de pratade. Jag såg inte detta som ett större problem dock då jag redan fått mycket information 

genom den deltagande observationen. Intervjuerna i staden varierade mellan en och två timmar, 

intervjuerna i orten var inte lika djupgående och tog ca 45 minuter. Intervjuerna i staden 

utfördes i ett avskilt rum medan de i byn skedde inom verksamheten.   

För intervjumomentet konstruerades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med frågor 

indelade efter huvudteman (Topical Probe; Hennink, Hutter & Bailey, 2013:119) utifrån 

arbetets frågeställning. Guiden är strukturerad men utfallet kunde bli spretigt, ibland gick svaren 

in i varandra vilket resulterade i att vissa frågor aldrig ställdes specifikt eftersom svaren ändå 

kom. Jag avslutade hela intervjun med att läsa upp vad informanten svarat och frågade om jag 

hade förstått och tolkat denne rätt. Om det var något som behövde förtydligas, korrigeras, 

strykas eller utvecklas gjorde vi det. Intervjun avslutades med att informanten godkände 

informationen jag hade läst upp.   
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6.7 Etik 

 

Enligt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 91-7307-008-

4), inleddes alla intervjuer med att jag informerade enligt de fyra kraven. Jag berättade att 

studien ingick i mitt arbete med min c-uppsats på Universitet i Lund, att deltagandet var 

frivilligt och att informanten kunde avbryta sin medverkan om och när han eller hon ville. Jag 

förklarade också vem som skulle läsa uppsatsen och upplyste informanten om att denne inte 

skulle kunna identifieras i uppsatsen, samt att informationen kommer att hållas konfidentiellt 

på min dator men att den sedan kommer att läggas upp på internet (Hennink, Hutter & Bailey 

2013, kapitel 4). Detta förfarande följde jag sedan i samtliga intervjuer.   

Det svåraste ur en etisk hänsyn i det här arbetet har varit att dölja deltagarnas identitet gentemot 

varandra; de flesta har varit tillsammans i projektet i två år och svaren är enkla att spåra till en 

individ om man känner till deras grunduppfattning. Detta går inte att undkomma helt men jag  

har försökt att minimera risken för igenkänning genom att enbart ange en bokstav för varje 

informant och utelämna dennes ålder. Något som har varit viktigt ur ett etiskt perspektiv under 

deltagande-observationen är också att även om deltagarna har gett sitt samtycke till att jag är 

där och studerar, kan det finnas vissa element man inte vill visa upp i en offentlig uppsats. 

Därför har det varit viktigt att återkommande reflektera över- och väga nyttan med att ta med 

eller utesluta detaljer ur det empiriska materialet för att inte gå över en etisk gräns och skada 

någon genom att ta med detta i resultatet (a.a:287). 

 

7. Resultat och analys 

 

Under resultat och analys presenteras den empiri som framkommit under arbetets gång. Denna 

kopplas ihop och analyseras efter de teorier som är presenterade i avsnittet för teori samt med 

tidigare forskning. Många av upplevelserna passar in under flera meningsbärande teman, jag 

har då valt det sammanhang där upplevelsen har uttryckts tydligast. Handledaren och 

projektledaren kallas nedan för ”HL” och ”PL”.  För att förenkla för läsaren klargör jag här att 

avsnitt 7.1 syftar till att svara på frågan om parametrar som mäter innehållet i begreppet 

egoistiskt självmord, avsnitt 7.2 berör de komponenter som är specifika för 

alienationsbegreppet och avsnitt 7.3 behandlar teorin om normlöshet.  
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7. 1.1  Gemenskap och samhörighet  

På frågan om deltagarna trodde att de skulle komma till sysselsättningsanordningen även om 

deltagandet var frivilligt varierade svaren. Under observationsfasen svarade (A) ”Inte en dag” 

medan (B) sa att ”ja, absolut, jag kan inte vara ensam hemma, det går inte”. (C) i byn 

formulerade det med ”Det slår att sitta hemma och prata med djuren. Skiter i vad jag gör, så 

länge jag slipper sitta hemma och stirra på väggarna”. Här kan man fundera över om skillnaden 

i att bo i en by respektive en stad har betydelse för utfallet. Staden har ett större utbud att erbjuda 

medan man i landsbygden kan uppleva sig isolerad om man inte har hjälp av samhälleliga 

insatser för sina dagliga aktiviteter. Även (D) i byn uttryckte ett behov ”Ja, för att komma 

hemifrån. Jag behöver intellektuell stimulans och såna grejer”. Deltagare (A) och (B) svarar 

dock olika på frågan trots att de båda är deltagare i staden, vilket kan tolkas som att de har olika 

individuella behov. (A) har ett socialt nätverk hon kan luta sig mot och upplever sig inte behöva 

socialisera med deltagarna ”jag har min mamma” uttrycker hon. (KB) säger: ”ska jag vara ärlig 

så kommer jag hit även på helgerna också, när det är något speciellt att göra. Jag måste ha lite 

sociala kontakter varje dag, kan inte bara sitta hemma.” (E): ”Jag gick hemma för länge och 

mådde inte bra av det, man blir nästan lite folkskygg. Till slut vågade jag inte visa mig, när man 

har varit arbetslös en lång tid, man är ingen längre.” (Ö) svarar: ” Ja, säg att man kommer hit 

fyra timmar om dagen, för det sociala, man måste ju träffa vänner och andra människor, annars 

sitter man ju hemma och kuckelurar, vågar man ju inte gå att handla till slut. Det sociala är 

väldigt viktigt.” 

Durkheim (1983) menar i sin teori om det egoistiska självmordet att upplevelsen av tillhörighet 

inom det kollektiva är en kritisk faktor utifrån ett meningsskapande perspektiv. En individ kan 

inte ensam skapa en tillvaro eller en mening till sina aktiviteter utan behöver en omgivning för 

att bekräfta handlingens meningsfullhet. Handlingen i sig behöver inte vara aktiv, det kan 

handla om en form av bekräftelse av mental karaktär. Här nämner (A) sin mamma som sin 

kollektiva trygghet, och familj har även nämnts av Durkheim som en reglerande instans, även 

om han har minskat betydelsen av dess förmåga att påverka då familjens funktion har övertagits 

av andra institutioner (a.a:298). Sysselsättningsverksamheten visar sig här ha en viktig funktion 

i att sammanföra människor med liknande erfarenheter, i det här fallet arbetslöshet och det 

tvingande kravet att delta i en sysselsättningsåtgärd för att få arbetslöshetsersättning.  

 

 



18 
 

 

7.2.1 Meningsfulla arbetsuppgifter och möjligheter till arbete 

(B) lägger nästan all sin tid på att producera ljus, han har en inrättat en egen plats av 

ljusverkstaden. Han producerar så mycket att PL utbrister att ”han borde ju få betalt för sitt 

arbete!” (B) lider av psykiska besvär. För honom är arbetet en befrielse, att få något att göra 

som avleder honom från de besvärande tankarna.  

På frågan om man tror att sysselsättningsaktiviteten kommer att leda till ett arbete vilket är 

Arbetsförmedlingens mål (Matz Wahlin, [AF] intervju 7 april, 2014) svarar de flesta entydigt 

att de inte tror det. (H) svarar: ”Det ger ju inte mig möjligheter till jobb. Det ger mig sämre 

möjligheter att söka jobb och få. Det här är ju en dålig merit”. (J) säger: ”Nä, stöpa ljus och sånt 

är ju inget som är en direkt erfarenhet” medan (KB) som upplever att han har lärt sig mycket 

på sin tid på alla projekt. För honom är produktionen av det han gör mycket viktig. Han har 

tillverkat bänkar, komposter, en odlingsbänk och en portal som leder in till trädgården. 

Verksamheten är präglad av ett ekologiskt tänk och han och några andra i projektet odlar 

kryddor till församlingens kök. Han berättar om hur han planerar sig av att använda sig av sina 

meriter han har skaffat sig under sina två år på aktiviteten ” Måste ha något riktigt bra att komma 

med, det har jag ju nu, att jag kan visa upp allt jag kan. Måste komma på något smart, någon 

bilaga, har ju bilder för alla projekten”. Marx betonar i sin teori om den ekonomiska 

alienationen nödvändigheten i att skapa en mening i sysselsättningen, att den genererar den 

”livsaktivitet” som är så viktig för individens utveckling (Israel, 1971:53).   

(E) är delvis hoppfull: ”Man kanske inte får jobb igenom den HÄR verksamheten, det jag kan 

se är att det utvecklas, att det sprids i församlingarna. Speciellt då som kyrkogårds- och 

trädgårdsarbete och kanske inom köken också”.  (Ö) har en annan uppfattning och svarar direkt 

på frågan om han tror att sysselsättning leder till arbete: ”Nej. Inga fas 3 platser ger jobb. Tror 

jag inte!”  Durkheim menar att glädjen i utförandet av aktiviteter ligger i möjligheterna till 

framgång (a.a: 205). Utifrån den teorin är det därför viktigt att den sysselsättningsaktivitet som 

erbjuds ger möjligheter till utveckling för individen och för den närmare ett uttalat mål. 

Resultaten från Arbetsförmedlingens Återrapportering visar att ca hälften av deltagarna, vilket 

är lågt, tror att deras sysselsättning kommer att ge dem möjlighet till en anställning. Då får man 

ta i beaktande att av de svarande har ingen någon funktionsnedsättning och nästan sju av tio är 

verksamma inom en aktivitet med reella arbetsuppgifter, även om få anordnare vill betala för 

att själva uppgiften utförs. Flera av deltagarna inom projektet tycker att deras möjligheter att få 
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arbete har minskat; de upplever att det tar för mycket tid att delta i aktiviteterna hela dagarna 

och att de inte hinner söka arbete. (F) säger: ” Om jag fick bestämma över min tid själv, då hade 

jag mått bra. Jag hade cyklat runt och frågat restauranger om de hade behövt en quizmaster, 

suttit hemma och sökt mer jobb än om jag inte var här. (J) tycker:” Åtta timmar är ju lite mycket, 

fyra är bättre om man nu ska ha tvång på det” och (E): ”Nackdelen blir det här att är jag här full 

tid åtta till fyra och är igång, då hinner jag ju inte söka jobb när jag kommer hem och på helgerna 

är det ingen som svarar ju”. (A) säger: ”Jag är ju konstnär, hemma kan jag göra tavlor i 12 

timmar men nu orkar jag inte när jag är här hela dagarna”.  

Flertalet vittnar om en förmåga, och till och med vilja, att stå ut med åtminstone för ett tag, 

monotona uppgifter som kan ses som meningslösa och där vinsten går till någon annan än en 

själv. De avgörande faktorerna är två; det ena är den ekonomiska som ger en skälig lön för 

mödan, vilket i sin tur genererar makt åt arbetstagaren att köpa det hon behöver. Den andra är 

möjligheten till att, som kommenterats tidigare, uppgiften i sig leder till nya möjligheter. (E) 

förklarar att han utfört riktiga ”skitjobb” men att ”det var ok. Man skapade andra meningsfulla 

saker, som en jättebra stämning mellan kollegorna. Man blev mer tolerant, för det måste man 

för att stå ut. Men jag visste ju att om jag jobbar bra här, så kommer det att leda till bättre arbete 

sedan”. (A) berättar om sin tid på Samhall när hon städade soprum och en man var så asocial 

att han hade inrett ett rum i ett hörn för sig själv. Där satt han och muttrade, men kom och fikade 

och åt av hennes kakor. Hela arbetsplatsen levde för de där fikastunderna. Det finns en stark 

koppling mellan upplevelsen av meningsfullhet och gemenskap, så fenomenet passar in både 

här och under avsnittet för gemenskap och samhörighet som är kopplat till teorin om det 

egoistiska självmordet. De olika svaren kan bero på att det helt enkelt varierar bland 

arbetsuppgifterna, vissa ser en möjlighet att använda sig av nyförvärvade kunskaper, andra 

anser sig inte utföra något som kan utvecklas eller i längden kommer att behövas någon 

annanstans.  

 

7.2.2  Frihet och frivilligheten  

En övervägande del av de intervjuade i staden betonade värdet av friheten och frivilligheten 

inom aktiviteterna. (J) säger: ”Man blir inte instängd som på andra ställen, man har möjlighet 

att gå ut. Det är inte alla som har det så, man kan planera det mesta själv, är ju rätt fritt här, 

ingen press och sånt.”  En har varit deltagare på Jobbfabriken och berättar: ”Det var rena 

fängelset, de hade galler för fönsterna, man var inspärrad, kom ut bara vid lunch. De hade tre 
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kontroller per dag, vi var tvungna att stå i långa köer och skriva på papper för att komma hem.” 

På frågan om vad som är bra med den här verksamheten svarar (Ö): ”Kamratskapen, det är fritt 

att gå ut och promenera, lite utflykter ibland om man vill” (F) hade helst sett hela 

sysselsättningsaktiviteten som frivillig; ” Jag tycker det är fel att jag är tvingad till att vara här” 

men tillägger: ”Man känner sig inte utnyttjad som jag har hört att andra gör på såna här ställen. 

Man blir alltid vänligt bemött, de som har hand om oss är hjälpsamma. Vi har det mycket bättre 

än många andra som är placerade”. Grunden till kreativt arbete är frihet från tvång och kommer 

att diskuteras vidare under nästa avsnitt som en del av en koppling till den ekonomiska 

alieneringen.    

 

7.2.3 Kreativt arbete och varufetischism 

I egenskap av konstnär vill inte (A) skänka bort sitt arbete. Det framkommer under ett moment 

i observationen när vi diskuterar den tavla som deltagarna har gjort som en aktivitet under 

medbestämmande-projektet. Tavlan är en stor tygtavla med motivet av en by tydligt uppdelad 

i två delar, där en docka står i mitten och pressar åt varsitt håll. Till dockan hör en bildtext som 

lyder ”Jag ökar KLYFTORNA! FR” Dockan föreställer Fredrik Reinfeldt och är gjord av några 

av deltagarna. När jag berömmer (A) för den och frågar om det är hon som har designat motivet 

uttrycker hon: ”Nej, det är projektledaren. Han ville ha en chilensk 70-tals ”Morales Applieras3” 

konst. Jag skänker inte bort mitt arbete gratis”.  Marx uttrycker i sin teori om den ekonomiska 

alienationen att kreativt arbete inte får styras av tvång utan ska vara baserad på frivillighet 

(Israel 71:52). (A) är beredd att arbeta med de sysslor hon antingen ombeds att göra, men 

skapandeprocessen, det egna självförverkligandet genom värderingen av objektet uteblir då hon 

inte ser ett meningsfullt syfte med det och inte själv får bruka belöningen av produktiviteten. 

(A) arbetar även med att dekorera några av de ljus som tillverkas inom ljusverkstaden men 

dessa säljs vidare och försäljningen genererar en inkomst som kommer alla tillgodo. Där 

behöver (A) alltså inte skänka bort sitt arbete och kan då ge uttryck för egna skapelser designade 

av henne själv. Marx teori om den privata egendomsrätten (a.a:56) styrks ytterligare av (E) som 

beskriver sin första tid på sysselsättningen med: ”Jag mådde bra av att måla, då har jag inte 

gjort det sen skolan. Stängde ner hjärnkontoret och bara målade, blev rätt förvånad”.  Tavlorna 

är individernas egna, medan om arbetet med attiraljer till trädgården uttrycker han: ” Vi ska ju 

göra ett räcke nu och det är jag ju inte så intresserad av, men när jag gör det är jag ju 

                                                 
3 Med reservation för begreppet som jag inte helt uppfattat.  
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koncentrerad. Jag vill också att tiden ska gå.” En av de andra deltagarna är energisk och kreativ 

i sin produktion. Hon medverkar i många kurser som berör sömnad och är duktig på att sy. Hon 

syr mest saker till sig själv som hon sedan tar hem. Detta kan förklaras som ett uttryck för 

självförverkligande genom produktionen av objektet men att det är viktigt vart slutprodukten 

hamnar för att arbetskraften ska upplevas som Marx begrepp om ”livsaktivitet” (Israel, 

1971:51). Här är även begreppet om ägarförhållandet applicerbart (a:a:56). Genom att ta hem 

sakerna blir objekten hennes att äga, hon skänker alltså inte heller bort sin produktion.  

 

7.2.4 De arbetslösa som en del av en industri 

 

Under både observationsstudien och intervjuerna framkom det spontana reaktioner på att de 

arbetslösa är en form av en industri. (E) ” Det känns nästan som en liten industri, det är lite 

tokigt.” Arbetsförmedlingen betalar anordnare (även kallade aktörer och leverantörer) för att ta 

sig an de arbetslösa. Privata aktörer slåss om de arbetslösa och kommer med erbjudande om 

”coaching” och vill hjälpa de långtidsarbetslösa att bli ”anställningsbara”. När jag frågar 

verksamhetsanordnaren på Arbetsförmedlingen vad han har för ansvarsuppgifter svarar han: 

”Jag granskar och har leverantörsuppföljning” (Matz Wahlin, [AF] intervju, 7 april, 2014).  

(A) uttrycker: ”Jag tycker det är fullkomligt absurt att jag ska kosta samhället 5000 i mån. Jag 

vill inte ligga samhället till lags, här kostar jag ju faktiskt samhället 5000 kr extra, det gör ju 

det hela värre. Jag är självständig, jag vill göra något som någon vill betala för.” 

Sysselsättningsanordnare är leverantörer till Arbetsförmedlingen och levererar sysselsättning 

åt Arbetsförmedlingens ”kunder”. ”Kunden” är tvungen att välja något bland 

Arbetsförmedlingens tjänster men de behöver inte betala för den, det gör Arbetsförmedlingen. 

Detta liknar Marx teori om varufetischism (Israel, 1971:56), med skillnaden att både ”kunden” 

och ”leverantören” får betalt för ”varan”. ”Varan” är i sin tur är sysselsättning som leder till en 

introduktion på arbetsmarknaden i bästa fall. ”Leverantören” i sin tur har två ”kunder”, den 

arbetslöse och Arbetsförmedlingen. För att erbjuda ”kunderna” sina varor arrangerar 

Arbetsförmedlingen mässor där de olika ”leverantörerna” ställer ut. ”Kunderna” i sin tur går 

runt och väljer bland de olika ”leverantörerna”. (F) säger ”Jag var tvingad till en 

sysselsättningsmässa av Arbetsförmedlingen men hade ingen lust, försökte smita undan genom 

att bara signera något, men jag var tvungen att välja ett ställe också.” Detta är ytterligare ett 

tecken på att hela den sociala organisationen är anpassad efter marknadsekonomiska termer 

som Marx kritiserar i sin teoretiska utläggning om ”varufetischism” (a.a:56) och borde 
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rimligtvis påverka individens känsla av livsaktivitet då man inte själv äger sitt arbete utan blir 

förvandlad till en produkt som är utbytbar gentemot pengar.  

 

7.3.1 Ledarskap och respekt för individen  

Under en av dagarna vid deltagande observationen uppmärksammas att det förekommer stölder 

inom verksamheten. En av deltagarna berättar om sin favoritpenna som försvann mitt framför 

henne när hela gruppen var samlad för att skriva på papper. Trots att hon bad om att få tillbaka 

den, fick hon inte det.  (F): ”Efter det gick jag ut och grät. Inte för att jag blev av med min 

penna, utan för att man gör så här mot varandra”. Det framkom också att det brukar försvinna 

tyger, toalettrullar och andra småsaker och det har uttryckts besvikelse över flathet hos 

personalen. En av deltagarna uttrycker ”Jag känner ett motstånd att umgås med människor som 

stjäl.” (J) säger: ” Det känns ju inte så kul för när det kommer upp på tal känner sig alla utpekade 

ju och det är ju aldrig trevligt. Blir en obehaglig känsla ju när man tar upp sånt. Men har man 

det dåligt ekonomiskt så går man ju över gränsen”. Att stjäla från en arbetsplats är normalt skäl 

nog från att bli uppsagd från sitt arbete, men här är det av någon anledning inte samma starka 

ställningstagande gentemot stöld. Men som (J) förklarar om HL: ”Han kan ju inte göra så 

mycket heller, kan inte anklaga någon om det inte finns bevis, även om misstänker någon måste 

man ju ta dem med byxorna nere.” Trots att flera personer har upplevelsen av att det är tråkigt 

och att ”alla känner sig utpekade” verkar stölderna fortsätta, men det är svårt att förklara varför. 

Är det ett uttryck för kleptomani, för reell fattigdom eller går det att koppla till Seemans teori 

om normlöshet? Har ledningen misslyckats med att integrera en kultur som är accepterad av 

samtliga deltagare? För att undvika normlöshet i en organisation är det viktigt att ledarna lyckas 

förankra den kultur som skall råda inom organisationen. Seeman (1971) men även sociologen 

Robert Merton (Johannisson, 2009:245) betonar vikten av att lyckas integrera och förankra 

moraliska normer inom organisationer för att undvika ett avvikande beteende. Här har även 

individerna ett starkt ansvar att leva efter de principer som är satta, och flertalet är också 

motiverade att göra det eftersom de vet att det andra som väntar antagligen är platser liknande 

dem på Jobbfabriken. Men ledarna måste markera att stölder inte är acceptabelt då det dels är 

olagligt men även ruckar på förtroendet hos deltagarna som misstänkliggör varandra. Om inte 

ledningen sätter stopp för stölderna, även om de inte är så omfattande ekonomiskt, vad är då 

acceptabelt härnäst? Genom att inte införa regleringar hotas trygghetskänslan och det skapar 

oro i ”lägret”. Som (Ö) uttrycker det: ” Orättvisa är inte en bra grund för solidaritet.”  
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Nyligen uppdagades det att 16 stycken trådrullar har försvunnit. Ingen har tagit på sig skulden 

och det har resulterat i att HL har beslutat att införa restriktioner i den gemensamma budgeten 

för aktiviteterna vilka drabbar hela gruppen. Den som tidigare har uttryckt sitt missnöje över 

att behöva umgås med tjuvar uttrycker en lättnad. ”Ja, det är inte så roligt men nu kanske det 

slutar. Det är skönt att HL reagerar och gör något åt saken”.  

 Solidariteten är viktig för grupptillhörighet och upplevelsen av att tillhöra ett sammanhang 

enligt Durkheims teori om det egoistiska självmordet (Durkheim 1983:175). Därför är det av 

vikt att auktoriteter inom det kollektiva tar ansvar för att man arbetar för att öka den, något som 

är utmärkande för medbestämmande-projektet. Bortsett från stölderna och några andra små 

störande moment som att alla inte alltid gör precis vad som är bestämt gemensamt av gruppen, 

råder det en förhållandevis hög solidaritet mellan deltagarna. En av deltagarna erbjöd att stötta 

sin ”kollega” med pengar när hon hade det knapert en månad, (KB) uttrycker det: ”De hänger 

alltid ihop de där två, det är bra” om två av deltagarna när de gick förbi utanför under vår 

intervju. Om sin kompis på verksamheten säger han: ” Jag trivs väldigt bra att jobba med 

honom, vi har samma intressen, sport, musik och film. Vi har funkat bra ihop, gjort allting och 

inte grälat en enda gång.” När det fanns pengar att dela ut för ett projekt som skulle gynna en 

person fick den yngsta i gruppen det, pengarna finansierar hennes körkort. På frågan om de 

andra inte är avundsjuka svarar hon: ”Näe, de tyckte att jag var yngst och hade chans att få jobb 

om jag hade körkort, det var ingen som sa nåt utan alla tyckte jag skulle få det” medan på andra 

ställen i Sydsverige, där man arbetar enligt medbestämmande-principen men under lite andra 

former, varav ”byn” är ett av dem, var det omöjligt att enas om vem som skulle få körkortet 

betalt vilket resulterade i att ingen fick det.  

7. 3.2  Förankring i organisationskultur  

 

Genom att jämföra upplevelsen av medbestämmande-projektet och i vilken grad deltagarna 

känner sig engagerade samt förankrade i med de för arbetet tillämpade teorierna, kan man göra 

en ansats att analysera i vilken utsträckning projektet kan beskrivas med en positiv utgång. Om 

man bara ser till deltagarnas explicita uttalanden om projektet medbestämmande upplevs det 

inte som något positivt. På frågan om vad som är bra med sysselsättningsaktiviteten svarar en 

av deltagarna: ”Vad som har blivit bättre är att det inte är så mycket med projektet. Hade jag 

vetat hur mycket det hade varit med det hade jag inte skrivit på papperna”.  

              ” PL presenterade det som, ja det blev man ju inte klok på vad det handlade om. 
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               Så började det med möte, man skulle skriva måldokument, hur man ska nå sina mål  

              på lång och kort sikt. Står ju en upp i halsen. Sen kom psykologen med rätt tidigt, 

               individuella möten med HL osv. Hade hellre pulat med ljusen.  

               Hur ska HL kunna hjälpa mig?  De leker med människor” (Deltagare, 2014) 

 

Det är mycket dokumentation inom ramen för projektet. (J) säger: ”Sen är det ju de här mötena 

man har med måldokument och sånt som är mindre roligt, men det är ju tvunget att ha på grund 

av projektet. Alla tycker det är jobbigt att hålla på med, ingen som tycker det är roligt med de 

där dokumenten men det är väl för att de ska kunna visa det för EU då. Men det står man ju ut 

med, hade inte kunnat komma på bättre ställe än detta”.  

 
(Ö) svarar på frågan om vad han tycker om Medbestämmande: (skrattar till) ”Sådär. Det 

fungerar väl inte riktigt emellanåt. Det är ju bra med Medbestämmande men ibland fungerar 

det inte riktigt. Inte kul med psykologen som kom hit, blev för mycket lek. Där gick det bättre 

med Medbestämmandet, de lyssnade på oss när vi inte ville ha mer grupper”. (Ö) syftar på den 

psykolog som kom för att ha grupp- och individuell handledning inom ramen för projektet. 

Deltagarna kände sig inte bekväma med grupparbetet och ville inte själva ha någon terapi, även 

om det var någon enstaka individ som använde sig av möjligheten. En av anledningarna kan 

vara att psykologen kostade 2000 kr i timmen ex moms. (F) uttryckte under deltagande 

observationen ”Det kostade projektet 10 000 kr för en förmiddag för att han skulle springa här” 

För en grupp av människor som lever under väldigt knappa förhållande kan det framstå som 

provocerande och bidra till upplevelsen av Marx begrepp om ”Varufetischism” (Israel, 

1971:56). En annan indikation på att projektet inte är helt accepterat bland deltagarna är att det 

är få som vill följa med på utflykterna, det framstår som att det alltid är samma 2-4 deltagare 

som följer med. Några av de andra har fått intrycket av att de som följer med blir lite bättre 

behandlade (J) säger: ” Alla behandlas inte lika, vissa behandlas bättre än andra. Vissa kan 

komma och gå som de vill, gör andra det så klagas det.” Samtidigt verkar fördelarna överväga 

nackdelarna ”Men det står man ju ut med, hade inte kunnat komma på bättre ställe än detta. 

Projektets pengar gör att man kan göra utflykter, och betalar mitt körkort. Det är jättepositivt”. 

(KB) svarar: ” Jag har svårt med det här med Medbestämmande, förstår konceptet men jag 

tycker inte att gruppen engagerar sig och då vill inte jag heller göra det. Tycker PL gör ett 

kanonjobb. Tycker det är en jättebra grej de gör”. När jag frågar vad han tror om anledningen 

till de andras bristande engagemang svarar han: ”Tror att när de andra inte åker med på utflykter, 

så åker de på egna utflykter. Men det gör inget, lite friheter ska man ta.” Det är inte bekräftat 
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att deltagare verkligen gör så, men om det är så kan det ses som ett uttryck för normlöshet, att 

själv definiera sina regler som kan bero på ett uttryck för att målsättningen inte är förankrad 

enligt teorin om normlöshet och därmed genererar konflikter av mindre slag. Men det kan också 

helt enkelt vara ett uttryck för att människor gör det som känns meningsfullt för dem, 

tillsammans med de människor de trivs med enligt Durkheims begrepp om gemenskap inom 

ramen för teorin om det egoistiska självmordet (Durkheim, 1983:163). En av deltagarna 

uttrycker vidare om Medbestämmande.  

”Uppriktigt sagt så tycker väl jag att det är ett ärligt försök, men ibland så fattas det 

beslut över våra huvuden i alla fall. Men jag tror att det är den mänskliga faktorn, 

ingen är mer än människa. Alltså det här stället är så bra och trevligt, och de här 

                      människorna är också så bra och trevliga”                                  

 

8. Slutdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att undersöka om den verksamhet jag har studerat kan fylla en 

meningsbärande funktion för de personer som deltar i åtgärden. Principerna för 

Medbestämmande var att arbeta för ett stärkande av egenmakt, vardagsmakt, maktmobilisering, 

självförstärkning, självförverkligande, bemästrande, myndiggörande och stärkande (av självet). 

Resultatet av arbetet visar på främst fyra faktorer som är centrala för att uppnå åtminstone några 

av Medbestämmandes ambitioner. De fyra faktorer som identifierats som viktigast och mest 

utmärkande för den här verksamheten, och kanske applicerbar på andra 

sysselsättningsverksamheter om det är ett system som ska fortsätta i takt med att arbetstillfällen 

upphör till följd av den nya ekonomin med bland annat globalisering och den tekniska 

utvecklingen, är:    

Den sociala samhörigheten: Gemenskap, att få träffa andra likasinnade människor framstår 

som de absolut mest centrala komponenten för att må bra. Många vittnade om att de skulle 

komma till aktiviteterna även om de var frivilliga just för den sociala aspekten. Här uppstod det 

en solidaritet mellan de flesta deltagare och alla delade en given situation; att sakna ett avlönat 

arbete. De allra flesta var också rädda för syssellösheten, att bli sittandes ensamma hemma utan 

någon energi och att de skulle vända på dygnet och bli förslappade.  

Friheten inom aktiviteterna. Man får själv välja, inom vissa ramar, vad det är man vill jobba 

med. Aktiviteterna är frivilliga och baseras på eget omdöme. Man är inte inlåst utan få gå ut om 

man vill, det enda som är reglerat är tiderna. Inlåsning är det många som är rädda för, flera har 

talat om Jobbfabriken som ett mardrömsställe alla är rädda att hamna på. Det som hade 
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uppskattats är att det inte skulle vara så långa dagar, deltagarna upplever inte att de hinner med 

att söka jobb och utveckla saker som de i sin tur tror faktiskt hade lett dem till fler möjligheter 

att få arbete eller skapa en försörjningsförmåga via sin konst.  

Meningsfulla uppgifter: Alla vill göra något de upplever som meningsfullt. Det behöver inte 

vara ”roliga” saker eller kreativa, de kan t. om. vara monotona under en period, så länge det 

leder till möjligheter. Det man gör ska kunna påverka ens situation, i längden leda till något 

annat.  

Ledarskap och respekt för individen: Flertalet av informanterna har uttryckt sin glädje över 

den omtanke och respekt som hela personalstyrkan genomsyras av. Som en av deltagarna 

uttrycker det; ”även om det är tråkigt med dokumenteringen och mål hit och dit så ser man 

mellan fingrarna för alla är så snälla”. Samtidigt reflekteras det mycket över ledarens roll och 

beteende, vad som förväntas och vad som uppskattas och inte.  

 

8.1 Forskarens reflektion 

Något som jag reflekterat över är att trots att de flesta uttryckt motvilja mot Medbestämmande-

projektet, agerar ändå majoriteten, medvetet eller omedvetet, efter dess principer. Alla utom tre 

personer har öppet deltagit i diskussioner om vad de är nöjda respektive missnöjda med både 

ur ett samhälleligt och ett kollektivt perspektiv. De agerar omsorgsfullt mot varandra, tar ansvar 

för den gemensamma ekonomin och månar om att alla ska trivas. Jag har inte hört några 

deltagare lägga ansvar på eller skylla ifrån sig på någon annan. Många har kommit med förslag 

på vad man kan göra bättre för de arbetslösa, tyvärr är utrymmet begränsat för att redogöra för 

det här, men det visar på ett engagemang som kan ha sitt ursprung i arbetet med 

Medbestämmande-projektet, även om det kanske inte är helt uppenbart när man som deltagare 

står mitt i det. De allra flesta deltagarna uttrycker också tacksamhet över bemötandet från 

personalen, vilket förvisso kan bero på att de arbetar inom en kyrklig verksamhet med dess 

principer, men kanske huvudsakligen på att de också är utbildade och instruerade i att arbeta 

efter de normer som är utmärkande för Medbestämmande-projektet. Det slutliga resultatet av 

det här arbetet visar att den här verksamheten fyller en meningsbärande funktion utifrån ett 

sociologiskt perspektiv för deltagarna. Min uppfattning är att om det här systemet med 

tvingande sysselsättningsåtgärder skall fortsätta, är det bra om fler verksamheter kan utformas 

utifrån liknande principer till förmån för individens välmående.  
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8.2 Förslag på vidare forskning 

När man studerar en grupp så intensivt får man inblick i många olika perspektiv. Några 

intressanta iakttagelser som inte har rymts inom ramen för det här arbetet är som tidigare 

nämndes vad det är som ger jobb och inte i de här och liknande aktiviteter. En annan är att det, 

åtminstone i det här sammanhanget, rör sin om en relativt homogen grupp. Alla deltagare utom 

en i staden är över femtio år, alla saknar högre utbildning och ett endast två av de elva 

intervjuade har haft arbete som varat över en längre tid. Av de intervjuade har samtliga en dålig 

ekonomi, under den månad studien utfördes fick några av deltagarna ut ca 7 500 kr. Det drivs 

en omfattande forskning på fattigdom, men det faktum att de arbetslösa är så många och så få 

som mobiliserar sig väcker frågor.  Inom ramen för Medbestämmandes strävande ingick 

maktmobilisering, men det verkar inte ha gett något större utslag bland deltagarna. Varför går 

man inte samman och protesterar mot de ojämna villkor som råder i ett kapitalistiskt samhälle? 

Jag ställde frågan till en av informanterna och fick svaret: ”Jag vet inte, jag har tänkt på det 

massor med gånger vad det är som gör att man inte protesterar mer men jag vet inte. Man måste 

ju vara många, man kan ju inte göra det själv”.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide C-uppsats SOCK01 
VT-14 Lin Hjorth     

        

Bakgrund Vad heter du?       

 Hur gammal är du?        

 Hur länge har du varit arbetslös?        

 Hur länge har du varit inom verksamheten?      
        

1. Vill du berätta lite om vad du har gjort sedan du gick ut skolan?     

1.1 Eventuella följdfrågor       

2. Hur hittade du den här platsen?        

3. Trivs du här?        

3.1 Vad tycker du är bra?        

3.2 Vad tycker du är mindre bra?        

3.3 Tycker du om dina arbetsuppgifter (om de inte redan svarat på det ovan)   

4. Om det var frivilligt att komma hit, hade du gjort det då?    

5. Tror du att sysselsättningsaktiviteter leder till arbete?      

6. Har du mycket kontakt med din handläggare på AF?      

6.1 Upplever du att du har fått mycket hjälp av AF i ditt arbetssökande?    

7. Vad är din upplevelse av Medbestämmande-projektet?      

8. Tycker du om deltagarna och personalen?       

9. Slutligen, har du något du vill tillföra till frågorna här?      

        

        

        

 


